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هداز یصلاخ  دمحم  خیش  اقآ  ياقآ  هللا  تیآ  رضحم  رد  ییاهب  غلبم 

باتک تاصخشم 

راهبلگ هناخپاچ :
یتیآ نیسحلادبع  فلؤم :

دیدرگ عقاو  دزی  رد  هک  نامز  نیا  رد  هیراج  روما  هب  عجار  باوج  لاؤس و  همیمض  هب 

یئاهب غلبم 

هدروخن و ار  اهنآ  لوگ  رایـشه  نارـسفا  دندوب  شترا  دشرا  نارـسفا  زا  یـضعب  ءاوغا  ددصرد  یئاهب  نادایـش  زا  رفن  دنچ  لبق  لاس  تسیب 
هللاۀیآ ياقآ  رگا  دنتشاذگ  رارق  دندومن و  توعد  نارهت  رد  یصلاخ  دمحم  خیـشاقآ  ياقآ  یمظع  هللاۀیآ  رـضحم  هب  هرکاذم  يارب  ار  نانآ 
ادیوه قح  رون  هرکاذم  هجیتن  رد  دنوشب و  ناملـسم  دنیامن و  يربت  هبوت و  دندش  باجم  نانآ  رگا  دنیامنب و  نایئاهب  قیدصت  دـندش  باجم 

رد اهناتـسرهش و  ریاس  نارهت و  رد  هرکاذـم  نیا  دـش  دوبان  فرطرب و  نایئاهب  تلالـض  تاـفارخ و  تملظ و  یهارمگ و  دـیدرگ  رهاـظ  و 
دزی راهبلگ  هعبطم  رد  دوشیم . رشن  عبط و  رارکت  دزی  هب  یصلاخ  ياقآ  یمظع  هللاۀیآ  یئامرف  فیرشت  تبسانم  دیسر  عبط  هب  ررکم  هجراخ 

هحفص 2 ] هنس 1366 [  دیسر  عبط  رویز  هب 

دزی رد  باتک  عبط  همدقم 

زجاع نآ  هنارکـش  يادا  زا  هک  تسا  یهلا  ءامعن  زا  یکی  دزی  رد  یـصلاخ  دـمحم  خیـش  اقآ  ياقآ  یمظع  هللا  ۀـیآ  ياـقآ  یئاـمرف  فیرـشت 
همه ناریا  رد  ریخا  لاس  تسیب  رد  نید  دـض  ياهراشف  هجیتن  رد  هنافـسأتم  دـنراد  دوجو  دزی  رد  دنمـشناد  لصاف و  ءاملع  هکنیا  اب  میتسه .

نایتشدرز نایحیسم و  دش  ادیپ  ضراعمالب  دزی  رد  مالسا  نید  نانمشد  يارب  لمع  نادیم  دندومن و  رایتخا  ینیـشنهشوگ  هتـشگ و  بوعرم 
يدر باوج و  يدـحا  زا  دـندومن و  عورـش  مالـسا  تناید  دـضرب  نوگانوگ  تاـغیلبت  دوخ  هبون  هب  کـی  ره  اـهتسیلایرئام  ناـیدوهی و  و 

يدـعاسم يهنیمز  دـننک  هدافتـسا  مالـسا  نیبم  نید  فالخرب  دـنهاوخیم  يهثداـح  ره  زا  دـنراد و  ار  دوهی  تعیبط  هک  ناـیئاهب  دندینـشن .
هب دنناوتیم  هک  دندرک  روصت  دندرک ، یغیلب  یعـس  دنربخیب  ایند  زا  يراع و  تامولعم  هنوگ  ره  زا  هک  حولهداس  نامدرم  ءاوغا  هب  دـندید 
دزی یلاها  لماش  یهلا  ۀنم  فطل و  هک  دوب ، لاونم  نیدب  لاح  دننزب  لوگ  اوغا و  ناحولهداس  نیا  زا  ار  يریثک  هدع  یـضراعم  مدع  هطـساو 

رد ربنم  رب  دندومن و  مالسا  نیبم  نید  هب  توعد  ار  هفلتخم  نایدا  لها  دراو و  ناتسرهش  نیا  هب  ارایتخا  ای  ارهق  یـصلاخ  هللا  ۀیآ  ياقآ  دش و 
یسح و ناهرب  قیرط  زا  نایدا  رئاس  نالطب  مالسا و  نید  تیناقح  رب  دنشابیم  ینید  زکارم  نیرتگرزب  زا  هک  لیعامسا  الم  دجسم  یلصم و 

یقاب ياهناهب  رذع و  يدـحا  يارب  دـندومن و  لالدتـسا  یناسنا  ترطف  هیلوا و  تایهیدـب  هیـسدح و  تافـشتکم  هدـیدج و  مولع  نادـجو و 
دانع و ضحم  طقف  دـیوجن  يربت  وا  زا  ریغ  ینید  ره  زا  دورگن و  مالـسا  نید  هب  ناـشیا  تاـشیامرف  عامتـسا  زا  دـعب  یـسک  رگا  دنتـشاذگن 
ره هک  دـندرک  راکـشآ  نانچ  ار  اـهنآ  تاـفارخ  دـندومن و  ناـنع  فطع  ناـیئاهب  نیطایـش  هب  هحفـص 3 ] اهتبحـص [  نیا  رد  دوـب  جاـجل 

درکن و تباجا  يدـحا  نکل  دـندومن و  توعد  دـنیامن  رایتخا  هک  یئاج  ره  رد  هرکاذـم  يارب  ار  اهنآ  دـعب  دـش و  رازیب  نآ  زا  يروعـشیذ 
سح اب  تفلاخم  اهیفارخ و  زا  يوریپ  تافارخ و  هب  کسمت  يرارط و  يدایش و  زج  هب  هک  دندیمهف  شوشم  صاخشا  مامت  دش  نآ  هجیتن 

ضحم نآ  يادع  ام  رـصحنم و  مالـسا  هب  یهلا  نید  هک  تشگ  مولعم  دنرادن و  يرگید  زیچ  نایئاهب  تافـشتکم  مولع و  مامت  نادـجو و  و 
تافـشتکم اب  ملاع  هک  تسا  لاحم  مالـسا و  نید  قیبطت  هب  رگم  ددرگیمن  نیمأت  رـشب  تداعـس  تحلـصم و  تسا و  یهارمگ  تلـالض و 
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ار رشب  هقباس  تاناید  هعوضوم و  نیناوق  یمالسا و  هقح  میلاعت  هب  لمع  هب  رگم  دوش  هرادا  یعیبط  ياوق  ضعب  ریخست  مادختـسا و  هعیرس و 
لاس تسیب  رد  هک  یئاهرظانم  باتک  پاچ  هب  میدرک  عورـش  ام  دندومن  توعد  تباجا  نایئاهب  نوچ  دـنهدیم و  قوس  يدوبان  یتسین و  هب 
نیا لیـصفت  دـنزاس . رود  دوخ  زا  ار  تافارخ  دـنربب و  یپ  قیاقح  هب  رتشیب  دزی  یلاـها  هک  تسا  هدـش  نارهت  رد  ناـشیا  رـضحم  رد  شیپ و 

دندمآ و یصلاخ  دمحم  خیشاقآ  یمظع  هللا  ۀیآ  ياقآ  دزن  شترا  نارسفا  زا  رفن  دنچ  اب  ناخ  یلعفطل  پیترس  موحرم  هک  تسا  نیا  هرظانم 
میتشاذگ رارق  دنیوگیم و  هچ  اهنیا  هک  مینک  مولعم  میهاوخیم  ام  دنـشابیم و  یئاهب  غلبم  اهنیا  هک  دندومن  یفرعم  ار  يرگید  رفن  دنچ 

ياـقآ ناـخ و  یلعفطل  پیترـس  موحرم  دـندومن  عاـنتما  نتـشون  زا  ناـیئاهب  نیغلبم  اءادـتبا  ددرگ . رـشن  عـبط و  دوـش و  هتـشون  هرکاذـم  هک 
فرط زا  هجیتنلاب  دنهد  رد  هبتاکم  هب  نت  هک  دندومن  مزلم  ار  یئاهب  نیغلبم  دوب  هبتاکم  رب  رارق  هک  دـندومن  راهظا  زابهـش  ناخ  نیـسحمالغ 

يدورگنل نیملکتملا  حصفا  نیـسح  خیـش  ینارکنل و  نیـسح  خیـش  ملعا و  ربکا  یلع  نایاقآ  ناناملـسم  فرط  زا  یقیقحت و  هللادبع  نایئاهب 
القع و مینکیم  رـشتنم  هدیـسر  عبط  هب  هاشنامرک  رد  هک  تارکاذم  نیا  میـس  پاچ  زا  لقن و  انیع  هک  دـندومن  تارکاذـم  نتـشون  هب  عورش 

ینارکنل نیسح  خیشاقآ  ياقآ  مظعم  دنمشناد  لضاف  ملق  هب  همدقم  هحفص 4 ] يرئاح [  نیسحلادبع  دننک . تواضق  دنناوخب و  ناگدنناوخ 
هلضف  ماد  مالسا  داحتا  هفیرش  هدیرج  مرکم  ریدم  ینارهط 

اهردارب

هدرک و تدـهاجم  یعـس و  روـظنم  نیا  میمعت  داـجیا و  يارب  هشیمه  میقاـفتا و  هملک و  تدـحو  رادـفرط  اـم  مـیحرلا ) نـمحرلا  هللا  مـسب  )
بوخ دـننادیم و  هلیـسو  نیرتهب  ار  تیئود  قافن و  هملک و  فالتخا  ءاقلا  دوخ  يهناملاظ  ياـههشقن  يارجا  يارب  رامعتـسا  لود  مینکیم .

یلکـش هب  هشقن  ره  یگنر و  هب  اج  ره  رد  هک  تسا  رظن  نیمه  هب  نک ، یئاقآ  زادنیب  یئادـج  دـست ) قرف   ) دـناهتفگ هچنانچ  دـناهدیمهف  مه 
یـساسا يهشقن  دننک ، داجیا  یلخاد  گنج  هک  دننکیم  یعـس  هشیمه  اهنیا  دنیامنیمن  راذگورف  مه  زیچ  چـیه  زا  هدرک و  ینیچ  بابـسا 

ره رد  اهیبارخ و  هناخ  همه  نیا  زا  دعب  یلو  تسا  هدش  عفترم  ابیرقت  نیملسم  هجوت  رثا  رد  هللادمحب  هک  هدوب  ینس  هعیش و  يهیـضق  اهنآ 
ناونع ناملـسم و  ودنه و  ناونع  هب  دنه  رد  الثم  دـننکیم . داجیا  يزیچ  کی  اجنآ  تایعـضو  بسانم  مه  یمالـسا  کلامم  دالب و  زا  کی 
ءاـقلا اـهنیا  لاـثما  یئاـهب و  یباـب و  ناونع  عرـشتم و  یخیـش و  یتمعن ، يردـیح و  ناونع  هب  ناریا  رد  یناـیداق و  ناونع  اریخا  یلیعمـسا و 

دنیامنیم و ارجا  دوخ  يرامعتـسا  دصاقم  هب  لین  يارب  نید  ناونع  هب  هک  تسا  يریبادـت  اهنیا  دـننکیم . قافن  ءاضغب و  داجیا  فالتخا و 
هیتآ رد  هللاءاشنا  جراـخ و  اـم  ثحب  عوضوم  زا  ـالعف  دوشیم  هدـش و  ارجا  اـهنیا  لاـثما  یـسایس و  ینطو ، یلم ، نیواـنع  هب  هک  یـسئاسد 

تانایب هک  ینامدرم  زا  هتسدکی  تافاشتکا  ملع و  رصع  متـسیب ، نرق  رد  هک  تسا  هحفـص 5 ] روآتلاجخ [  یتسار  درک و  میهاوخ  بیقعت 
یهاوخ ملاع  ناگرزب  هک  یتلم  کی  نایم  رد  مه  نآ   ) هرود نیا  رد  دـنناوتب  دـیناوخیم  الیذ  هک  تسا  یناـهرت  اـهنآ  زربم  غلبم  رفن  کـی 

( دـننکیم راختفا  اهنآ  تناید  هیلاع  تاروتـسد  يهفـسلف  ندـیمهف  هب  متـسیب  نرق  هفـسالف  میظعت و  اهنآ  ینید  قیاقح  لباقم  رد  یهاوخن 
تاراـبع نآ  میناـمهفب  هکنیا  يارب  اـم  دـنوش . تاـفارخ  ماـهوا و  هنوگ  نیا  هب  توعد  تاـفرخزم و  تـالمهم و  هنوگ  نیا  راـهظا  هب  قـفوم 
نامدرم رکف  ندرک  شوشم  يارب  بناجا  یسایس  تالآ  ای  یعامتجا و  نیطایش  نیا  سیلدت  ياهنیـشام  زا  صوصخم  نحل  اب  هک  یلـسلسم 

ياـهفرح هچ  دوشیم  میظنت  هدـمآ و  ذـغاک  هب  هک  یتـقو  دـنهدیم  مدرم  لـیوحت  هدرک و  فـیدر  هلجع  لاـمک  رد  جراـخ و  عـالطایب 
ار نآ  راـضح  زا  يریثـک  يهدـع  ملکتم و  دوـخ  هک  ار  یتارکاذـم  نیع  تسا  رارق  هچ  زا  بلطم  تسا و  يروآهدـنخ  تاـبیکرت  ینعمیب و 
( دوبن تنعل  زج  قودنـص  نیردناک  ( ) دوهی ربگ و  نمؤم و  دنادب  ات  . ) میراذگیم یمومع  راکفا  ضرعم  هب  فرـصت  نودب  دناهدرک  ءاضما 
دیوگب و لمهم  دناوتیم  ردقچ  رـشب  هک  دینک  فارتعا  دیناوخب و  دیریگب  تربع  دـیناوخب و  دـینک ، هیرگ  دـیناوخب و  دـیدنخب . دـیناوخب و 

هداد رارق  دوخ  تیمولظم  يهناهب  ار  يدازآ  مدع  ناونع  اهنیا  دنتسه . تخبدب  هراچیب و  ردقچ  دنوشیم  اههرخسم  نیا  رخـسم  هک  یئاهنآ 
لامک رد  هک  سلجم  نیا  هناتخبـشوخ  یلو  دـنروآیم . رد  مبیرغ ) نم  هنهن   ) هتفرگ دوخ  هب  بناج  هب  قح  هفایق  هداس  ناـمدرم  لـباقم  رد  و 
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هک نیمه  هک  تسا  نیا  نایاقآ  لومعم  تفرگ . نایاقآ  تسد  زا  مه  ار  لوعجم  رذـع  نیا  تفای  همتاخ  قـالخا  تیاـهن  اـب  عورـش و  يدازآ 
نیا هب  قفوم  رگید  مدرم  هجوت  رثا  رد  هللا  دـمحب  یلو  دورب  نیب  زا  بلطم  هک  دـنزادنایم  هار  یئاوعد  کی  دـسریم  کیراب  ياج  هب  راـک 

هار دناهداد  رارق  دوخ  راعش  تلم  هک  هحفص 6 ] يرابدرب [  تناتم و  هیاس  رد  مه  هیتآ  هللاءاشنا  دینکیم و  هظحالم  هچنانچ  دنوشیمن  ریبدت 
دمحم خیـش  ياقآ  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  قرـش  مالـسا و  هغبان  عینم  ماقم  تسا . دودـسم  اهنیا  لاثما  اهنیا و  رب  هنـالهاج  يوهاـیه  زا  هدافتـسا 

زا هنوگ  نیا  اب  هثحابم  تیمهایب و  روما  هنوگ  نیا  فرـص  هک  تسا  نیا  زا  مها  ناـشیا  تمیق  يذ  تاـقوا  لـجا و  هتاـکرب  تماد  یـصلاخ 
روبجم ار  گرزب  صاخـشا  نیریاس  یـسانشن  هفیظو  هفایق و  یگنت  رارطـضا و  یهاگ  هنافـسأتم  یلو  دوش  تالمهم  نیا  اـب  ههجاوم  مدرم و 

دندشیمن نآ  رشن  هب  یضار  دندادیمن  یتیمها  هکنیا  هب  رظن  یصلاخ  ياقآ  دنوش . رادهدهع  اصخش  مه  ار  تامحز  هنوگ  نیا  هک  دنکیم 
هب هدش  تحلصم  هجوتم  ناریا  تلم  صخالاب  مالسا  تما  اصوصخ  یقرش  للم  شاک  يا  میدرک . نآ  رشن  هب  مادقا  یتحلـصم  هب  انب  ام  یلو 

مالسالا ) داحتا   ) دنوشن راوخمدآ  نیندمتم )!(  تسد  يهچیزاب  بناجا و  سئاسد  يادف  نیا  زا  شیب  هداد و  همتاخ  یجیردت  گرم  نیا 

یصلاخ غیلب  يهباطخ 

بحاص مسا  نایاقآ  زا  کی  ره  هب  يهطوبرم  تاراهظا  لوا  رد  دـباییم . همتاخ  دـناهدومرف  داریا  هتفر و  ربنم  هب  سلجم  نامه  نایاپ  رد  هک 
 ] نایدا قح و  قیرط  ندرک  ادـیپ  يارب  مدرم  نایم  رد  هثحابم  وگتفگ و  هک  یئاـجنآ  زا  قح  نتفاـی  قیقحت و  سلجم  تسا  هدـش  هتـشون  نآ 

دهتجم  ) یلع دمحم  ازریم  ياقآ  پیترـس و  ياقآ  یلعفطل  ياقآ  زا  دـنترابع  هک  نایاقآ  زا  هدـع  کی  دراد  عویـش  یلیخ  هفلتخم  هحفص 7 ]
ياقآ ترـضح  رـضحم  رد  طایخ  ناخ  هللا  ءاشام  ياقآ  یناملـس و  ناخ  نیـسحمالغ  ياقآ  یقیقحت و  ناخ  هللادـبع  ازریم  ياقآ  و  ینارهط )

نیملکتملا حصفا  نیسح  دمحم  خیش  اقآ  ياقآ  ناطلـسلا و  مرکم  ياقآ  ینارگنل و  نیـسح  خیـشاقآ  ياقآ  دندش . رـضاح  یـصلاخ  هللا  ۀیآ 
ینارهط راطع  کچوک  ازریم  ياقآ  یناسارخ و  يریالم  ظعاو  يدهم  دیس  اقآ  ياقآ  يریمشک و  دمحم  دیـس  اقآ  ياقآ  يدورگنل و  ظعاو 

روضح هدـیدرگ  تسا ) یموـمع  سرد  عـقوم  هک  هبنـشکی  بش  هب  یهتنم  هکنیا  تبـسانم  هب   ) يرگید دارفا  اجیردـت  دنتـشاد و  روـضح  زین 
فرط زا  اتمدقم  دیدرگ  عورـش  نیفرط  نیب  يهرکاذم  دوب  یـصلاخ  ياقآ  اب  هرکاذم  تبحـص و  فرط  یقیقحت  ناخ  هللادـبع  ازریم  دـنتفای .

چیه نودـب  هدوب  یلاـخ  دـیلقت  بصعت و  هنوگ  ره  زا  ناـسنا  نهذ  هک  تسا  نیا  قیقحت  یـساسا  طرـش  هک  دـیدرگ  راـهظا  یـصلاخ  ياـقآ 
لغیب و تبنم  نیمز  يهلزنم  هب  دـیاب  ناسنا  شوگ  نهذ و  قح . نتفای  ماقم  رد   » یمیکح يهتفگ  رب  انب  دوش و  هرکاذـم  هب  عورـش  يهبئاـش 

دنز یکی  ملاع  رد  تسا  باتک  شش  ناخ -  هللادبع  ياقآ  .« » ددرگ یهتنم  جتنم و  تیناقح  تداعـس و  هرمث  هب  تقیقح  رذب  هک  دشاب  شغ 
مسا هب  دنراد  یباتک  یمیلک  مسا  هب  ياهدع  روط  نیمه  دننادیم  تشدرز  يهتفگ  زا  هللا و  بناج  نم  ار  اهنآ  نآ  نیکـسمتم  هک  دنز  اپ  و 

دننادیم و ادخ  بناج  زا  لیجنا و  هب  موسوم  دـندقتعم  اهيوسیع  یباتک  دـننادیم  هللا  بناج  نم  هداد و  یـسوم  هب  ار  نآ  تبـسن  تاروت و 
ار باتک  نیا  نآرق و  هب  دندقتعم  همک  دنتسه  یعمج  روط  نیمه  دنرامشیم و  یجان  ار  دوخ  باتک  نآ  لظ  رد  دنتسه و  یـسیع  هب  دقتعم 
هک سدـقا  مسا  هب  تسا  یباتک  دـننادیم . یجان  راگتـسر و  ار  دوخ  نآ  هیاس  رد  دـنهدیم و  دـمحم  هب  تبـسن  دـننادیم و  ادـخ  بناج  زا 
نآ هحفـص 8 ] تایآ [  دنتـسرپیم  دـننکیم و  هدجـس  وا  هب  ایند  عیمج  رد  للم  مامت  زا  يدایز  يهدـع  هتفگ  هللا  ءاهب  ترـضح  دـنیوگیم 
وا رب  مه  يهیقطنم ) هیلقع و   ) نیهارب تسا و  هللا  دـنع  نم  باتک  نیا  هک  دـنراد  مه  يداـیز  لـیالد  تسا  ادـخ  بناـج  زا  هک  دراد  تلـالد 
نم اهنآ  زا  یـضعب  ای  تسا  هللا  بناج  نم  هماـمتلاب  مدرک  ضرع  هک  ینامـسآ  يهحورـشم  هک  منکیم  ضرع  اـقلطم  ـالقع  دراد . تلـالد 

ضرف ءادتبا  دیاب  تسا  قح  قیقحت  ددصرد  صخش  هک  یتقو  میدرک  ضرع  همدقم  رد  یصلاخ -  ياقآ  تسین . یـضعب  تسا و  هللا  بناج 
هناک درادن  تقباطم  همدقم  نآ  اب  اقآ  لاوئـس  تسا  هدمآ  رب  قیقحت  ماقم  رد  هدمآ و  ایند  هب  هزات  هناک  هدینـشن  چیه  هدیدن و  چیه  هک  دـنک 

میتسه نآ  قیقحت  لوغـشم  اودب  ام  هدشن و  تباث  زونه  هک  تسا  یلئاسم  رب  فقوتم  هللا  دنع  نم  بتک  زا  لاوئـس  هک  اریز  دندومرف  شومارف 
نآ تسا  مزال  ایآ  هک  درک  قیقحت  دیاب  نآ  زا  دعب  تسا و  یفاصوا  هچ  ياراد  دشاب  رگا  تسین و  ای  تسه  یئادخ  ایآ  هک  تسا  نیا  نآ  و 
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رد تقو  نآ  تسا  مزال  ادخ  رب  ربمغیپ  نداتسرف  هک  دش  تباث  القع  رگا  تسین و  ای  تسا  مزال  ربمغیپ  دتسرفب و  دوخ  بناج  زا  یسک  ادخ 
ار وا  باتک  مراهچ  يهبترم  رد  دـش  تباث  يربمغیپ  کی  توبن  هاگ  ره  تسا و  ربمغیپ  اهنآ  زا  کـی  مادـک  هک  درک  تباـث  میـس  يهلحرم 

ادـخ فاصوا  هب  لئاق  ای  درادـن  یئادـخ  هب  هدـیقع  لئاس  رگا  تسا  مراهچ  يهبترم  رد  اقآ  لاوئـس  هک  دـش  مولعم  اجنیا  زا  درک  تباث  دـیاب 
موزل هب  تسا و  دـقتعم  وا  فاصوا  هب  لـئاق و  ادـخ  دوجو  هب  رگا  درادـن و  یعوضوم  لاوئـس  نیا  دـشابن  ربمغیپ  دوجو  هب  دـقتعم  اـی  تسین 

رد ات  هن  ای  دراد  مزال  يربمغیپ  ایآ  تسیچ  شتافـص  تسه و  یئادخ  ایآ  هک  دـیئامرفب  نایب  مراد  اعدتـسا  دـنراد  هدـیقع  مه  لوسر  لاسرا 
اب هدیـسر  رظن  هب  ضارتعا  مهاوخیم  ترذـعم  باوج  نیا  رد  تسا  مادـک  قح  باـتک  تسیک و  ربمغیپ  نآ  هک  منک  قیقحت  مراـهچ  هبترم 

نیا يدوز  هب  لئاس  ترـضح  دـشابیم  قح  قیقحت  زا  عنام  هک  تسا  بصعت  وغل  رب  رما  ءادـتبا  رد  ام  رارق  هک  مرادیم  راـهظا  ریقوت  لاـمک 
تاعارم هحفـص 9 ] بتک [  ریاس  هب  تبـسن  ار  هلئـسم  نیا  دندرک و  رکذ  لیلجت  لامک  اب  ار  سدقا  باتک  هک  اریز  دـندرک  شومارف  ار  هتکن 

هب لاوئس  ناخ -  هللادبع  . » میوش قیقحت  لخاد  میناوتب  بصعت  نودب  ات  دنشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  هلئسم  نیا  هیتآ  هلئـسا  رد  مراد  انمت  دندرکن 
نوناق هب  تروص  نیا  رد  دوب  قح  قیقحت  يارب  هیلوا  هنیمز  هب  رظن  یفرطیب  تیاهن  رد  دـش  سدـقا  باـتک  رد  هک  يراـهظا  منکیم  سکع 
تسا بصعت  ءاغلا  یفرطیب و  تیاعر  نم  ضرغ  دوبن  لئاس  ترضح  رب  داریا  هدنب  ضرغ  یـصلاخ  ياقآ  تسا )!( . زئاج  تحبـص  قطنم و 

ره منکیم  لوبق  یلاحشوخ  لامک  اب  دوب  یفرطیب  لامک  اب  دنیامرفیم  لئاس  ترضح  رگا  دوبن  یفرطیب  هک  تسا  یکاح  لاوئـس  ترابع 
سکع هب  لاوئس   ) نآ ناشلاوئس و  رد  دنام  هملک  هس  ود  دوش  وغل  بصعت  الماک  هیتآ  رد  هک  مدنمـشهاوخ  تسین و  دعاسم  ناشترابع  دنچ 

منکیم و سیردـت  ار  میدـق  دـیدج و  قطنم  متـسه و  قرـش  رد  قطنم  ملع  سردـم  لوا  نم  هکنیا  اب  تسا ) زیاج  قطنم  نوناـق  رد  تسا و 
سکع تسین  ترابع  هچمه  میدـق  دـیدج و  قطنم  بتک  رد  اریز  مدـیمهفن  ار  تراـبع  نیا  ياـنعم  هک  مهاوخیم  ترذـعم  مراد  یتاـفیلأت 

ترـضح لاح  يا  یلع  درادن  طابترا  ام  بلطمو  هلئـسم  نیا  هب  اما  تسه  همیدـق  یقطنم  بتک  رد  لاوئـسلا  در  يوتـسم و  سکع  ضیقن و 
زا هتخادنا و  رود  ار  لئاط  ياهعازن ال  نیا  میعدتـسم  دـندومنن  یتاشیامرف  نم  باوج  ردـص  زا  زونه  دـندرک  رظن  نم  باوج  لیذ  هب  لئاس 

هنیمز و لصا  اب  نیابت  هجو  چـیه  هب  لبق  تالمج  رد  هدـنب  ضیارع  رد  الوا  ناخ -  هللادـبع  . ) دـنهدب باوج  مدرک  ضرع  هک  یباوج  لصا 
روظنم ار  یفرطیب  الماک  هک  اریز  درادن  بصعت  طوبرم  چـیه  نیا  تسا و  زئاج  اقآ  دوخ  راهظا  هب  رظن  مه  سکع  هب  لاوئـس  درادـن  راهظا 
روظنم هک  یقطنم  نیا  دوب و  دـهاوخن  بترتم  وا  رد  بصعت  هبئاش  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  نیا  رب  لاد  نم  ضیارع  يرهاـظ  قایـسو  منکیم 
يرحت هدـنب  دوصقم  نوچ  دـشاب و  ققحم  تباـث و  هرواـحم  تبحـص و  لـها  دزن  رد  وا  قایـس  هک  حیحـص  تبحـص  ینعی  تسا  هدـش  رظن 

کسمتم و نید  نآ  لظ  رد  کی  ره  يهدعو  دـنیوگیم  نید  دراد و  دوجو  رـشب  ملاع  رد  نایدا  هحفـص 10 ] هک [  ار  هچنآ  تسا  تقیقح 
نیابت و هجو  چـیه  هب  تسا  هدـش  حرط  هک  هیلوا  هنیمز  اب  لبق و  هروکذـم  تالمج  اب  ندرک  سدـقا  باتک  راهظا  تروص  نیا  رد  دـندقتعم 

یلاخ ياهفرح  هب  تسا  بوخ  مراد  رکـشت  لامک  دش  رهاظ  لئاس  ياقآ  زا  هک  بصعت  وغل  زا  یـصلاخ -  ياقآ  تشاد . دهاوخن  فلاخت 
 - منکیم لاوئـس  رارکت  اددجم  دـیهدب و  لاوئـس  زا  باوج  میوگیم  ار  دوخ  ضیارع  منکیم  رارکت  مینکن  لوغـشم  ار  نامدوخ  ینعم  زا 
هب فارتعا  تسا  لوا  بلطم  هس  عرف  تسا  قح  رب  کی  مادک  دیدومرف ) شـش  یلاع  ترـضح  هک   ) هناگ جنپ  بتک  زا  کی  مادک  دیدومرف 
زا لاوئـس  ارچ  دیدوبن  دقتعم  رگا  هن  ای  دیراد  داقتعا  بلطم  هس  نیا  رد  ایآ  لسر  لاسرا  موزل  هب  ندش  دقتعم  وا  تافـص  هب  ندش  لئاق  ادخ 

ار لاوئـس  نیا  دیفم  ریغ  ياهفرح  هب  لاغتـشا  نودب  متـسه  یعدتـسم  دیراد  داقتعا  وحن  هچ  هب  دـیتسه  دـقتعم  رگا  دـیدومن  مراهچ  هبترم 
دوجو رظن  هطقن  زا  رـشب  هفاک  يارب  یبرم  موزل  لقع  مکح  هب  تیهولا و  ترـضح  تینادحو  هب  دقتعم  الوا  ناخ -  هللادبع  دیئامرفب . باوج 

رکذن و البق  هک  اهنآ  مامت  هک  تسا  ءایبنا  ددـعت  يارب  اقآ  رـضحم  رد  تقیقح  يرحت  هیرظن  نم  تبحـص  یلو  ملئاق  طسبنم  لضف  قلطم و 
یعدتـسم یـصلاخ -  ياقآ  اضعب . نود  نم  ضعب  هکنیا  ای  تافـص  راثآ و  عیمج  نم  دوب  دـنهاوخ  اراد  ار  یبرم  ماقم  ناـمه  دـش  ضورعم 

هتـشادن ماهبا  ضومغ و  عون  هجو  چیه  هب  دمهفب و  ار  اهنآ  سک  ره  هک  دنیامرفب  رتحضاو  یتارابع  نیا  زا  دـعب  لئاس  ترـضح  زا  متـسه 
یهلا تافص  ياراد  یبرم  هک  دندومرف  لاوئـس  نیب  رد  مفرتعم  مه  هدنب  دنتـسه  الع  لج و  یهلا  تینادحو  هب  فرتعم  لئاس  ترـضح  دشاب 
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تسیچ و تینادـحو  يانعم  هک  منک  لاوئـس  لئاس  ترـضح  زا  ترابع  نیمه  تبـسانم  هب  مراچان  اجنیا  رد  تاهجلا  ضعب  نم  ای  الک  تسا 
مامت هب  مامت  مات و  يهطاـحا  هحفـص 11 ] هک [  الع  لج و  قح  تاذ  زا  ریغ  ایآ  هن و  ای  تسا  كرـش  یفان  تینادـحو  هب  ندـش  دـقتعم  اـیآ 

ناکمالا یتح  هب  ناخ -  هللادـبع  ( ؟ تسیچ دارم  درادـن  ای  دراد  یبرم  دـندومرف  هک  یتافـص  نآ  هن و  اـی  تسه  یهلا  دراد  دوخ  تادوجوم 
نآ دنـشاب و  سفن  هب  مئاق  هک  یتسه  ینعی  تینادـحو  يانعم  تسا  رـشب  ضرع  رد  هک  اریز  دـهاوخن  یبرم  دـشابن  رگا  دوشیم -  تعاـطا 

هتـشاد یبرم  دیاب  هک  یتافـص  نآ  ادـبا . اقلطم و  درادـن  یتینابم  لبق  هلمج  رد  هک  یباوج  راهظا و  هب  رظن  تسا  تیهولا  سفن  هب  صاصتخا 
 - یـصلاخ ياقآ  قلخ . ضرع  رد  دوب و  دهاوخن  یبرم  دشابن  رگا  لقع  مکح  هب  دشاب  دـیاب  هیهلا  يهیلامک  تافـص  عیمج  عمجتـسم  دـشاب 

يارب دنهاوخیم  هک  ردق  ره  مهدیم  تلهم  اذهل  دنرادن  باوج  لحم  نیا  رد  اهنآ  زا  مراد  عطق  مهدیم و  ار  اقآ  تاشیامرف  باوج  هدـنب 
هک یتسه  تینادحو  يانعم  دندومرف  زاب  تسا  دحاو  ادخ  ینعی  دنتسه  دقتعم  تینادحوب  دندومرف  تسا  ناشدوخ  رایتخا  هب  باوج  ندروآ 
هک یئاهفرح  بئارغ  زا  فرح  نیا  دشاب  هیهلا  يهیلامک  تافـص  عیمج  عمجتـسم  دیاب  یبرم  دـندومرف  زاب  دـشابیم و  دوخ  سفن  هب  مئاق 

رواـب هدز  یفرح  وچمه  یـسک  هک  مشاـب  هدینـش  لـقن  روـط  هب  رگا  نیا  زا  لـبق  منکیم  روـصت  مونـشیم  مراد  هزاـت  مونـشیم و  ملاـع  رد 
یتـسار مناریح  اـتقیقح  دراد  ءاـنتبا  یگهعلاـطمیب  لاـمک  رب  فرح  نیا  هتبلا  دوـشیم  عـقاو  تاهابتـشا  نـیا  رد  هنوـگچ  ناـسنا  مدرکیمن 

ردـق نیا  رـشب  مظتنم  فرح  زا  دوـشیم  رود  مه  ردـق  نیا  رـشب  تسا  بیرغ  یلیخ  دـشاب  هدز  ار  فرح  نـیا  یـسک  مـنک  رواـب  مناوـتیمن 
لئاـس زا  ترذـعم  یلیخ  دوخ  ضرع  هب  مداد  لوـط  تسیچ  يرکفیب  نیا  هللا  ناحبـس  دـیوگب  سلجم  کـی  رد  حیرـص  ضقاـنت  دـناوتیم 
وچمه دارفا  زا  یکی  هک  مرادن  لیم  دنشاب  لقع  رعشم و  رکف و  اب  رشب  دارفا  ریاس  دوخ و  ناردارب  هشیمه  مراد  لیم  مراد  قح  اما  مهاوخیم 

ترذـعم لـئاس  ترـضح  زا  منکیم و  ضرع  ار  بلطم  دوخ  دـنزب  فرح  روـط  نیا  رـشب  تسا  فـیح  دـیوگب  یـسلجم  وـچمه  رد  یفرح 
نم و هک  لاعتم  دنوادخ  هحفـص 12 ] زا [  مهاوخیم و  ترذعم  میوگیم و  بلطم  مدرکیمن  تراسج  روطنیا  الا  مدش و  رثأتم  مهاوخیم 

عیمج دـیدومرف  زاب  تسا  یکی  ادـخ  هک  دـیدومرف  مزیزع  ياقآ  میاـمنیم . تلئـسم  ار  لـئاس  دوخ و  قیفوت  میتسه  دـقتعم  لـئاس  ترـضح 
دحاو کی  ره  هک  یتقو  دوشب  دحاو  دیاب  مه  یبرم  سپ  تسا  دحاو  ادخ  تسیچ . یهلا  تافص  مینیب  هب  تسه  یبرم  رد  وا  هیلامک  تافص 

هچ نیا  سکعلاـب  تسا و  تدـحو  یفاـن  دـیلئاق  تیئود  هـب  رگا  صخـش  کـی  تـقو و  کـی  دوـشیم و  عـمج  تدـحو  تـیئود و  دـندش 
مادک دشاب  یبرم  رد  مه  تفص  نیا  رگا  زیچ  ره  زا  لبق  ینعی  میدق  تسا  میدق  یهلا  تافص  يهلمج  زا  یلاع . ترـضح  زا  دوب  یتاشیامرف 
دـشاب رگید  صخـش  رد  تفـص  نیا  ایآ  درادن  رخآ  ینعی  تسا  يدـبا  یهلا  هیلامک  تافـص  هلمج  زا  یبرم ؟ ای  تسا  ادـخ  ایآ  دـنلوا  کی 
هـشیمه زیچ و  ره  زا  دعب  زیچ و  ره  زا  لبق  ینعی  تسا  يدمرـس  یهلا  هیلامک  تافـص  هلمج  زا  یبرم ؟ ای  ادخ  دوب  دنهاوخ  رخآ  کی  مادک 

ایآ تسا  قلاخ  هیهلا  هیلامک  تافـص  هلمج  زا  یبرم ؟ ای  وا  ایآ  دنراد  تیدمرـس  کی  مادک  دشاب  رگید  صخـش  رد  تفـص  نیا  رگا  تسه 
مه قلاخ  ود  ره  تسا  ضقانت  هچ  نیا  قولخم  کی  مادـک  دـنقلاخ و  کـی  مادـک  لـئاس  ياـقآ  منیبب  وگب  دـشاب  یبرم  زا  تافـص  نیا  رگا 

هلمج زا  تسا ؟ مادک  یبرم  تسا  مادـک  هللا  تسین  نیب  رد  یقلاخ  چـیه  ای  قولخم  مه  قلاخ  مه  کی  ره  ای  يرگید  قلاخ  یکی  ای  دنتـسه 
تـسا طاحم  دـشاب  هللا  زا  ریغ  هک  يزیچ  ره  سپ  دراد  هطاحا  دوخ  تاقولخم  تادوجوم و  مامت  هب  ینعی  تسا  طیحم  یهلا  هیلامک  تافص 

دشاب و طاحم  مه  طیحم و  مه  هللا  دشاب و  طاحم  طیحم و  مه  یبرم  هک  دیآیم  مزال  دشاب  یبرم  رد  تفـص  نیا  هاگره  تسا  طیحم  هللا  و 
دشاب یبرم  رد  تفص  نیا  رگا  تسا  قزار  یهلا  هیلامک  تافص  هلمج  زا  هحفص 13 ] تسا [ )؟ اجک  زا  صقانت  نیا   ) تسا صقانت  نیع  نیا 

ره رب  ادـخ  ینعی  تسا  موـیق  یهلا  يهیلاـمک  تافـص  هلمج  زا  قوزرم . مه  تسا و  قزار  مـه  یبرم  قوزرم و  مـه  تـسا  قزار  مـه  ادـخ 
هیلع ماقم  مه  مویق و  مه  ادـخ  دوشیم و  هیلع  ماـقم  مویق و  مه  یبرم  سپ  دـشاب  یبرم  رد  تفـص  نیا  رگا  دراد  ربدـت  طلـست و  يدوجوم 

هـصالخ ادخ . مه  دـشاب و  یقاب  مه  یبرم  دـیاب  سپ  دـشاب  یبرم  رد  تفـص  نیا  رگا  تسا  یقاب  یهلا  يهیلامک  تافـص  هلمج  زا  دوشیم .
مینکب و افتکا  رـصتخم  دیاب  درادـن  ار  نآ  شیاجنگ  سلجم  نیا  مینکب  رکذ  میهاوخب  رگا  یـصحت ) دـعت و ال   ) هک ال یهلا  هیلامک  تافص 

هلمج زا  قلاخ  هک  اریز  دوشیم  قلاـخ  قولخم  نآ  دوشیم  يرگید  قولخم  رد  یهلا  هیلاـمک  تافـص  هک  میوشب  لـئاق  رگا  منکیم  ضرع 
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اعدا نیا  ضرف  بسحرب  تسا  دوـجوم  یبرم  رد  تسا و  وا  تافـص  هلمج  زا  دـحاو  هک  اریز  دوـشیمن  دـحاو  ادـخ  تـسا و  یهلا  تاـفص 
لثم ار  قلاخ  هلا و  نیا  رب  هوالع  دیامنیم  لطاب  ار  هلا  زایتما  تسا و  ضقانتم  دوخ  تاذ  هب  دنکیم  دـیحوت  یفن  اعدا  نیا  هکنیا  زا  هتـشذگ 

هدـهاشم تسا و  ریغتی  یهلا ال  تافـص  يهلمج  زا  مینیبیم  ام  هک  اریز  تسا  عقاو  فـالخ  نیا  نیا  زا  يهتـشذگ  دـنکیم  قولخم  هولاـم و 
رییغت نیا  دـش و  لـقتنم  راد  نیا  زا  درم و  هرخـالاب  دـش  گرزب  دوـب  هچب  دوـب  لـمح  مینک  ضرف  هک  ره  مـه  ار  یبرم  نـیعلا  يأرب  مـیدرک 
لئاس ترـضح  زا  ار و  دوخ  باوج  مهدیم  همتاخ  رـصتخم  نیا  هب  تسا  هیلامک  تفـص  نآ  دقاف  دشاب  هک  ره  یبرم  سپ  تسا . سوسحم 

لیم رـشب و  بح  رظن  يهطقن  زا  طـقف  تسین  بصعت  رب  ینبم  تسا  دـهاشم  نم  زا  هک  يرثأـت  نـیا  تـسا  هاوـگ  ادـخ  مهاوـخیم  ترذـعم 
ضیفتسم هدنب  هک  دنیامرفب  دنراد  هلئسم  نیا  رد  یقیقحت  لئاس  ترضح  رگا  مراد و  دوخ  ياهردارب  مامت  تاجن  تداعس و  رد  هک  یطرفم 

نییعت هک  تقو  ره  متـسه  ناشتمدخ  رد  هدنب  زاب  دنهدب  باوج  اهدـعب  هک  دـنراد  لیم  هحفـص 14 ] سلجم [  لوط  تبـسانم  هب  رگا  موش و 
نیا رد  ناخ -  هللادـبع  میـسرب ؛ تیادـه  تداعـس و  هار  هب  قیقحت  نیا  هجیتن  رد  ناشیا  نم و  هک  میاـمنیم  تلئـسم  ادـخ  زا  و  دـنیامرفیم .

هب رجنم  هک  هیلقع )  ) هلدا اب  ار  کی  ره  باوج  مرـضاح  مراد و  تقو  حبـص  ات  هدـنب  مهدـب  ار  بلاـطم  نیا  باوج  دـیدومرف  هک  لـبق  هلمج 
ای تسا  ادخ  تسیک  قلاخ  میوگیم  لوا  لاوئـس  مراد . تقو  مه  هدنب  مراد  رکـشت  یلیخ  یـصلاخ -  ياقآ  میوگب . باوج  ددرگ  تایهیدب 

ياقآ (. ) دندنام دندش و  فرصنم  یلو  دنتـشاد  راک  هک  اریز  دنورب  دنتـساخرب  يرذع  يارب  تسا  ناطلـسلا  مرکم  ياقآ  هک  بتاک  ( ؟ یبرم
ینارگنل نیـسح  ( ) دـشن ذاختا  یمیمـصت  یلو  دـندومرف  تکرح  يارب  هزاجتـسا  دجـسم  هب  نتفر  يارب  [ ینارهط دـهتجم  ] یلع دـمحم  ازریم 

هک يرظن  نآ  هب  یـصلاخ -  ياقآ  یبرم !!! يرظن  هب  تسا  ادخ  يرظن  هب  ناخ -  هللادبع  تسا ) ریرحت  لوغـشم  تباجا و  ار  راضح  ياضاقت 
رتلماک رظن  مادـک  و  هن ؟ ای  تسا  نآ  قولخم  ادـخ  تسا  قلاخ  یبرم  هک  يرظن  نآ  هب  و  هن ؟ اـی  تسا  نآ  قولخم  یبرم  تسا  قلاـخ  ادـخ 
تیقلاخ تفـص  رظن  هطقن  کی  زا  ایآ  و  تسا ؟ یبرم  تیقلاخ  هب  تبـسن  هک  يرظن  نآ  ای  تسا  ادـخ  تیقلاـخ  هب  تبـسن  هک  رظن  نآ  تسا 

نم یلو  تسا  قولخم  ینامـسج  ملاع  ثیح  زا  - 1 ناخ -  هللادـبع  تسین ؟ نکمم  اـی  یبرم  يارب  مه  دوشب و  ادـخ  يارب  مه  تسا  نکمم 
وترپ سمـش  ملاع  مزلتـسم  اریز  ددرگن  روصتم  وترپ  نودب  سمـش  دـباین و  ققحت  رهظم  نودـب  رهظم  هک  اریز  تسا  دـحاو  تیرهظم  ثیح 

ود نیا  هک  اریز  دشاب  عماج  رهظم  رد  دـیامنب  دـیاب  لقع  مکح  هب  هحفـص 15 ] تسا [  رهظم  رد  هک  ارچ  نآ  همزـال  رهظم و  همزـال  تسا و 
اب دـیدرگ  ضورعم  ناتروضح  هک  لـبق  ضیارع  هنیمز و  رد  ار  باوج  نیا  - 2 تسا ! حضاو  یهیدب و  لقع  مکح  هب  شتهادب  ملـسم  لصا 

ادخ هک  دـش  ضورعم  لبق  رد  - 3 دـینک ! حرطم  ناهرب  لقع  قطنم و  نوناق  هب  هیلبق  حرطم  رد  دـیراد  ضارتعا  هچناـنچ  تسا  اراد  هماـمتلا 
ات دـشاب  تیرهظم  تاـهج  عیمج  عماـج  دـیاب  میوگیم  هک  يرهظم  رهظم  هک  دـش  مه  ضورعم  دـش و  ضورعم  هک  رهظم  ناـمه  دوـصقم 

موزل دنکیم  داجیا  دش  راهظا  رهظم  ات  دنهاوخیم  رهظم  متفگ  رهظم  ات  نیاربانب  دـبای  ققحت  وا  رد  لقع  تبحـص و  نوناق  هب  رهظم  قالطا 
سمـش نیع  وترپ  سفن  اذل  دنکفین  وترپ  دباین  ققحت  شدوجو  ات  سمـش  هچنانچ  رهظم  رب  تسا  مدقم  رهظم  لقع  مکح  هب  اذـل  ار  يرهظم 

ياقآ دـش ! ضورعم  الماک  لبق  تمـسق  رد  باوج  نیا  تسا 4 - یلقع )  ) تایهیدـب زا  هلئـسم  نیا  تسا و  وترپ  سفن  سمـش  نیع  تسا و 
تـسا نیا  نآ  مدرک و  ضرع  مه  البق  هک  موش  رکذتم  ار  يهملک  کی  مراچان  مدرک  اغـصا  الماک  ار  یلاع  راکرـس  تاشیامرف  یـصلاخ - 

هداس و ظافلا  تسا  بوخ  میقفتم  ینعم  نیا  رب  یلاع  ترـضح  نم و  الاح  جاجل  دانع و  هن  تسا  تقیقح  ندرک  ادیپ  سلجم  نیا  زا  ضرغ 
باوـج ماـمت  زا  تسین  يزادرپ  تراـبع  ضرغ  ممهف  هب  رتـهب  هـک  میزادـنیب  رود  مـهبم  اـمعم و  ظاـفلا  مدرک  ضرع  دوـشب  حرطم  حـضاو 

منک و رارکت  رتحـضاو  تراـبع  هب  ار  قوـف  ياهلاوئـس  مراـچان  ـالاح  مدـیمهفن  يزیچ  چـیه  مدرک  تـقد  یلیخ  هـکنیا  اـب  یلاـع  ترـضح 
القع و ] ینعی هقباـس  تاراـبع  زا  مینک  ادـیپ  ار  تقیقح  هکلب  دـیهدب  باوج  مهف  ماوع  رتحـضاو و  تراـبع  هب  مه  یلاـع  راکرـس  میعدتـسم 

باوج لاوئـس  ره  زا  دعب  حضاو  حیرـص و  دیئامرفب  يراددوخ  اهنیا  لاثما  و  تسا ،] هدش  هداد  البق  باوج  و[ هیلوا ،] تایهیدـب  زا  [،] اقطنم
 - ناخ هللادبع  دیئامرفب . باوج  معن  هب ال و  هن  ای  تسا  قولخم  یبرم ؟ ایآ  تسا  هحفص 16 ] قلاخ [  ادخ  هک  میدقتعم  امش  نم و  دیئامرفب 

نیاربانب تسا  رهظم  تفص  تیقلاخ  هک  اریز  تسا  قلاخ  تیرهظم  تمسق  رد  تیقلاخ  ثیح  نم  تسا  رـشب  ضرع  رد  تیقولخم  ثیح  نم 
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ترضح هک  دوشیم  مولعم  یصلاخ -  ياقآ  درادن . ینعم  تاهجلا  عیمج  نم  رهظم  رهظم و  دشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  دشاب  اراد  دیاب  مه  رهظم 
يراددوخ یلاع  ترـضح  دـیئامرفب  حـضاو  ترابع  مدرک  ضرع  ارارک  ممهفب  مهاوخیم  ینکیم  يراددوخ  هدـیقع  هب  حیرـصت  زا  یلاـع 

مراچان الاح  دیئامرفیم  رارکت  ار  ناتتاشیامرف  نیع  زاب  مدـیمهفن  مدرک  ضرع  دـیزادرپیم  دایز  ظافلا  هب  هداس  باوج  زا  هشیمه  دـینکیم 
رهظم تافـص  عیمج  ياراد  دیاب  رهظم  دیئامرفیم  اریز  هتـشادن  ینعم  فرح  یلو  مدـیمهف  بوخ  هک  مزاسب  للدـم  مدـیمهفن و  ارچ  میوگب 
رهظم دیئوگیم  لیلد  هچ  هب  تسا  نآ  قولخم  تسه  هچ  ره  دشاب  تافص  ياراد  هک  تسین  رهظم  میوگیم  نم  تسا  اعدم  نیع  نیا  دشاب 

ار شمـسا  هچنآ  هک  اریز  دـیآیم  مزال  ضقانت  نوچ  درادـن  ینعم  تیرهظم  نیا  زا  هتـشذگ  دـینکیم  راـب  وا  رب  ار  رهظم  ماـکحا  هک  تسا 
. متـسه رهظم  رکنم  نم  تسا  لـطاب  ضقاـنت  نوچ  تسین  راـک  رد  تیرهظم  سپ  دـشاب  قولخم  مه  قلاـخ  مه  دـیابیم  دـیراذگیم  رهظم 

تـسا قولخم  یبرم  دیئامرفب  هداس  منکیم  رارکت  زاب  دشاب  قولخم  مه  قلاخ و  مه  رهظم  تسا  نکمم  هنوگچ  دینک  تابثا  مراد  شهاوخ 
هک ار  هچنآ  تسا  نیا  رب  لاد  هدـنب  لبق  تاـضیارع  - 1 ناخ -  هللادبع  دوش . ادیپ  نادـب  داقتعا  تسین  نکمم  دوشن  حـضاو  ات  هدـیقع  هن ؟ ای 

مدوخ باوج  هجوت  هب  تبـسن  تسا  حوضو  یگداس و  تیاهن  رد  مدرک  ضرع  هدنب  هک  ار  هچنآ  تسا  راهظا  نیا  فالخرب  هدـش  ضورعم 
ریبعت نیا  زا  رتهداس  دشاب  كرابم  رظن  رد  یهار  هچنانچ  تسا  دودسم  رگید  هار  تمس  نیا  حیـضوت  يارب  دهدیم  هزاجا  تالمج  هک  اریز 

شـضقانت هلمج  هس  نیا  و  دش ! ضورعم  هحفص 17 ] احورـشم [  لبق  رد  تمـسق  نیا  باوج  منک  ذاختا  ار  لدبلا  معن  دعب  نم  هک  دیئامرفب 
ءامـسا و عـیمج  نم  دـشابن  رهظم  رگا  تسا  هدوـب  یعدـم  نیمه  هب  یکتم  مه  هدـنب  حیـضوت  تسا و  نهربـم  یهیدـب و  هدـنب  رکف  ربارب  رد 

یتاذ مزلتـسم  تسا  ضقانت  ملاع  هک  ار  يزیچ  نآ  هک  اریز  تسا  ققحم  نیاربانب  دـشاب  ققحم  تباـث و  دـیاب  رهظم  رد  هک  هیلاـمک  تاـفص 
نیا دـشاب  اراد  قلخ  ملاع  هب  تبـسن  ار  تیبرت  ماقم  هک  دـشاب  تالامک  تافـص  عیمج  عماج  دـیاب  یبرم  تهج  نیدـب  سپ  تسا  قلخ  ملاع 
هلدا اب  ام  دـشابن و  تباث  وا  رد  تیرهظم  ماقم  هک  تسا  یتروص  رد  شـضقانت  دـش  تباث  هیلقع )  ) لئالد اب  ـالماک  لـبق  تمـسق  رد  باوج 

رد هک  دش  ضرع  لبق  زا  دشاب  تیرهظم  تافـص  عیمج  ياراد  دـیاب  دوب  ام  ثحب  عوضوم  هک  يرهظم  ای  یبرم و  هک  میدرک  تباث )  ) هیلقع
دیاب رهظم  هیلامک  تافص  عیمج  عمجتسم  تیرهظم  ثیح  نم  یلو  تسا  رشب  هماع  لثم  تسا و  قولخم  يرصنع  لکیه  تیرـشب و  تمـسق 
هیلقع هلدا  اب  ـالماک  لـبق  لـبق  اـم  لـبق و  تمـسق  رد  بلطم  نیا  باوج  تسا  رـشب  ضرع  رد  دوب و  دـهاوخن  یقیقح  یبرم  وا  ـالا  دـشاب و 

تمسق نیا  نایب  دیآ  دوهشم  نهربم و  بلطم  ات  دیئامرف  هعجارم  دیدرگ  ضورعم  احورـشم  لبق  تمـسق  رد  هک  یلئالد  نآ  اب  دش  ضورعم 
دـشاب عوضوم  نیا  رد  لاس  دص  هکنیا  ولو  دشاب  كرابم  لیم  مه  زاب  هچنانچ  دیدرگ  ضورعم  الماک  ررکم  رد  ررکم  هیلقع  هلدا  اب  لبق  رد 

زاب یـصلاخ -  ياقآ  مدومن ) ریرحت  هب  عورـش  يدورگنل  حـصفا  هدـنب  . ) تشاد ضورعم  مهاوخ  بدا  ناـحیر و  حور  تیاـهن  رد  مه  هدـنب 
تسین و مولعم  یلاـع  ترـضح  بلطم  منکیم  ضرع  تسا  تریح  بجعت و  ثروـم  یلیخ  یلاـع  ترـضح  تاـشیامرف  هک  منکیم  رارکت 

تسا هدش  هداد  هیلقع  هلدا  اب  البق  شباوج  دیئامرفیم  یلاع  ترضح  زا  منکیم  لاوئس  هچ  ره  موشیمن  لئان  دصقم  هب  دیهدب  هداس  باوج 
تسه هچ  ره  دیدادن  یلاوئس  چیه  زا  یباوج  چیه  مه  سلجم  نیا  رد  هتـشادن  یلبق  تسا  ام  سلجم  لوا  سلجم  نیا  هک  دیئامرفن  شومارف 

میوگیم هداس  هچ  ره  نم  مییایب  میئوجب و  ار  تقیقح  هک  میدرک  ینایب  امش  نم و  مدیمهفن  نم  ای  هتـشادن  ینعم  هدوب  ظافلا  هحفص 18 ] ] 
دـشاب مه  لاوئـس  لاس و  دص  رگا  دیئامرفیم  دیدادن و  باوج  ار  لئاسم  نیا  زا  کی  چـیه  هک  تسا  نیا  رد  بجعت  دـیئوگیم  ظافلا  امش 

هداس مراد  شهاوخ  منکیم  لاوئـس  هرابود  هک  دیاهداد  باوج  ار  اهنیا  زا  کی  مادـک  مدرک  يدایز  ياهلاوئـس  نم  یلو  مهدیم  باوج 
تاضیارع ناخ -  هللادبع  . ) دیئامرفب حضاو  هداس و  ار  لاوئـس  ود  نیا  باوج  هن ؟ ای  تسا  قولخم  یبرم  تسین و  رهظم  میوگیم  دـیئامرفب 

مقـس تحـص و  رد  ثلاث  یفرطیب  رظن  هطقن  زا  میاـمنیم  اـضاقت  مرتحم  ناگدـننکهعلاطم  زا  هوـالع  هب  مهدیم  رارق  مکح  ار  مدوخ  لـبق 
تـسا مولعم  ریغ  هک  ار  هچنآ  سپ  تسا  مولعم  ریغ  رگا  تسا  مولعم  ریغ  لـیلد  هچ  هب  مدرک  ضرع  هک  ار  هچنآ  دـندرگ  هدـنب  قوف  راـهظا 
یناهرب بلاطم  هک  مراد  نیا  زا  بجعت  دوب  ناهرب  نمـضتم  مدرک  ضرع  هدـنب  هک  ار  هچنآ  دـیئامرف  نیعم  ار  مولعم  یعدتـسم  تسا  مادـک 

لاوئـس بتاک  دـیدرگ و  ضورعم  باوج  لاوئـس و  لیذ  رد  هک  تسا  هبتاـکم  نم  ياعدـم  تاـبثا  رب  لـیلد  دـیدشن  تفتلم  روطچ  ار  هدـنب 
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تلـالد بتاـک  صخـش  روضح  رد  نآ  هبتاـکم  هک  تسا  لـبق  هنیمز  هب  فوـقوم  مدرک  ضرع  هک  ار  هچنآ  قطاـن  تسا  يدـهاش  باوـجو 
دیآ نهربم  ینعم  ات  منک  غارفا  ظافلا  بلاق  رد  هک  مریزگان  تسا  لوئـسم  لئاس و  صخـش  دوصقم  هک  ینعم  هدـنب  لوق  قدـص  رب  دـنکیم 

ناـیب دـشاب  كراـبم  رظن  رد  مدرک  ضرع  هدـنب  هک  یهار  نیا  زا  ریغ  رگید  هار  رگا  تسا  ینعم  دوـصقم  دـش  هتفگ  ظاـفلا  هک  هـچنآ  سپ 
تـسا هیاپ  نیا  رب  ینبم  مدرک  ضرع  نونکات  هک  ار  هچنآ  تسا و  هدـنب  رظن  روظنم  دوصقم و  نیع  نیا  ددرگ  هدـنب  هبنت  ببـس  اـت  دـیئامرفب 

دشاب هتشاد  دروم  منکیمن  نامگ  بدا  رظن  هطقن  زا  لاوئس  رارکت  تروص  نیا  رد  دش  ضورعم  ررکم  رد  ررکم  لبق  رد  هلئسم  نیا  باوج 
 ] ضرع یلاعت  هللا  نوعب  مدش  رکذتم  هدنب  هک  مه  رگید  لاوئس  دص  تسا  باوج  رگا  تسین  باوج  لیلد  هچ  هب  مدرک  ضرع  هک  ار  هچنآ 
زا بجعت  تسا و  یلاع  ناگدـنب  ترـضح  تالاوئـس  عیمج  باوج  اناهرب  مدرک  ضرع  باوج  هدـنب  هک  ار  هچنآ  درک  مهاوخ  هحفص 19 ]

یلاع ناگدنب  باطتسم  ترـضح  تالاوئـس  باوج  دش  ضرع  هک  ار  هچنآ  هدع  کی  روضح  رد  رتشیب  هکلب  مامت  تعاس  ود  هک  تسا  نیا 
ررکم رد  ررکم  اناهرب  لـبق  زا  ررکم  هلئـسم  نیا  باوج  دـیدرگ  ضورعم  ـالماک  لـبق  رد  ررکم  رد  ررکم  هلئـسم  نیا  باوج  تسا و  هدوب 

دیئامرفب هرابود  هک  درادن  روذحم  دیشاب  هداد  رگا  دیدادن  چیه  البق  باوج  یصلاخ -  ياقآ  درادن . دروم  لاوئـس  نیا  اذل  دیدرگ  ضورعم 
رباـنب دـشاب  تافـص  نیا  ياراد  مه  رهظم  تسا  قلاـخ  ادـخ  تافـص  زا  یکی  میتـفگ  تسا  ادـخ  تافـص  ياراد  رهظم  دـیدومرف  میوگیم 

قولخم ادـخ  سپ  تسا  قولخم  قلاخ  زا  ریغ  يزیچ  ره  نوچ  دـشاب  قولخم  ادـخ  هک  دـیآیم  مزال  تسا  قلاخ  رهظم  سپ  امـش  شیاـمرف 
ادـخ قلاـخ  وا  سپ  دـشاب  يرون  ینارهط  یلعنیـسح  ازریم  رگا  تسیک  رهظم  منادیمن  نم  ـالاح  تسا  ادـخ  قوـلخم  مه  رهظم  تسا  رهظم 

قولخم مه  یلعنیـسح  ازریم  تسا  ادخ  نوچ  هدرک  تقلخ  هک  ار  یلعنیـسح  ازریم  هک  منکیم  تریح  تقو  نآ  هدوبن  ادـخ  وا  زا  لبق  تسا 
تسه ادخ  هن  یلاع  ترـضح  تاشیامرف  نیا  زا  دیآیم  مزال  هدوبن  یلعنیـسح  ازریم  ادخ  زا  لبق  سپ  تسا  نآ  قلاخ  ادخ  نوچ  تسا  ادخ 

امـش فرح  ربانب  لاح  يا  یلع  دناهدید  یلیخ  ار  یلعنیـسح  ازریم  دیدومرف و  هچنانچ  میدقتعم  ادـخ  هب  هک  یتروص  رد  یلعنیـسح  ازریم  هن 
ماهدرک امش  زا  هک  تسا  یتالاوئـس  نیدنچ  زا  یکی  نیا  قولخم  مه  تسا و  قلاخ  مه  یلعنیـسح  ازریم  قلاخ  مه  تسا و  قولخم  مه  ادخ 

دهد قیفوت  ار  یگمه  ادخ  دینک  فارتعا  قحب  الا  دیئامرفب و  دیراد  بلطم  میرادن  دانع  ام  دیهدب  باوج  العف  دـیئامرفن  البق  مراد  شهاوخ 
رب تسا  ناهرب  تسا  هدـش  هبتاکم  هک  یلقع  ناهرب  هنیب و  اب  لبق  تالاوئـس  لـباقم  رد  باوج  نیدـنچ  ناـخ -  هللادـبع  دـیامرف . تیادـه  و 
رد هدنب  لبق  ياهباوج  تهادب  هک  اریز  تسا  یفطلیب  یتمرحیب و  هچ  هحفص 20 ] نیا [  تروص  نیا  رد  هدنب  ياهباوج  لوق و  قدص 

ترضح تالاوئس  باوج  متـشاد  ضورعم  ررکم  رد  ررکم  قطان  تسا  يدهاش  ندرک  عامتـسا  دنتـسه و  امرف  فیرـشت  هک  نایاقآ  روضح 
رد لاح  ار و  هدنب  لبق  ياهباوج  درادب  مکحم  للدم و  تباث و  ات  مرادیم  ضورعم  ار  تمسق  نیا  کلاذ  عم  دوب  یلاع  ناگدنب  باطتسم 

رظن هطقن  زا  دیئامرفب  لاوئس  هک  ار  هچنآ  هک  مرضاح  مه  زاب  دوب  یلقع  ناهرب  هنیب و  نمضتم  هک  باوج  نداد  نیدنچ  زا  سپ  تروص  نیا 
عیمج عمجتـسم  هک  دـش  فیرعت  الماک  لبق  رد  رهظم  هک  اریز  دوب  دـهاوخن  رهظم  دـشابن  رگا  مراد  ضورعم  یلقع  ناهرب  هنیب و  اب  قـالخا 

هیقطنم لیالد  لبق  رد  هچنانچ  دوب  دهاوخن  رهظم  الا  دیآ و  قداص  وا  لکیه  رد  تیرهظم  قالطا  ات  دشاب  دـیاب  لقع  مکحب  رهظم  تالامک 
نهربـم و بلطم  اـت  مینک  غارفا  لاـثم  بلاـق  رد  میراـچان  تسا  لوقعم  عوضوم  نوچ  مه  لاـح  دـیدرگ و  ناـیب  احورـشم  عوـضوم  نیا  رد 

وترپ تسا و  وا  وترپ  زا  وا  یئاسانـش  تسا  هدرک  هطاحا  ار  دوجو  ملاـع  شوترپ  هک  يرهاـظ  سمـش  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  دـیآ و  حورـشم 
سمش نیع  اتهادب  سمش  وترپ  نیاربانب  ددرگن  ملسم  سمش  نودب  وترپ  دباین و  ققحت  وترپ  نودب  سمـش  هک  اریز  تسا  سمـش  زا  املـسم 

دوب ام  حرطم  لـبق  زا  هک  یلثم  يارب  تسا  لـثم  نیا  دـنراد و  دـحاو  مکح  سمـش  وترپ و  تروص  نیا  رد  تسا  وترپ  نیع  سمـش  تسا و 
نیاربانب سمش  زا  دش  هتخانش  وترپ  هچنانچ  رهظم  راثآ  زا  دوشیم  هتخانـش  رهظم  سپ  دیدرگ  ملـسم  دش و  هداد  حیـضوت  بلطم  نیا  نوچ 

دیدرگ و ضورعم  الماک  ناهرب  هنیب و  اب  الماک  هلئسم  نیا  باوج  تسا  رهظم  نیع  رهظم  تسا و  رهظم  نیع  رهظم  سپ  هتباث  هیهیدب  لیالد 
نیا هک  میاـمنیم  ینمت  تروص  نیا  رد  دـیدرگ  ناـیب  ضورعم و  دـحاو  عوـضوم  نیمه  رد  هک  لـبق  باوـج  نیدـنچ  یط  رد  باوـج  نیا 
هدنب تسا  باوج  ردـنا  باوج  هب  جاتحم  زاب  ای  دـهاوخ  یفاک  ایآ  دـیدرگ  نایب  دـحاو  عوضوم  نیا  رد  ناهرب  هنیب و  اب  هک  یباوج  نیدـنچ 
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بدا رظن  هطقن  زا  رگید  تـسا  نـکمم  مراد  ضورعم  هحفـص 21 ] دـحاو [  عوضوم  نیمه  رد  مه  رگید  باوج  نیدـنچ  هک  مرادـن  یفرح 
هب دش  ققحم  تباث و  ناهرب  هنیب و  اب  لبق  رد  باوج  نیا  درادـن  ام  لبق  عوضوم  هب  یطبر  تسا  یهیدـب  ریخ  ای  دراد  دروم  میامنیم  لاوئس 
نآ اب  لاوئـس  نیا  تروص  نیا  رد  دیدرگ  نایب  احورـشم  الـصفم  لبق  زا  هک  تسا  نامه  ام  بلطم  درادن و  لاوئـس  نیا  هب  یطبر  هجو  چیه 

باطتسم ترضح  كرابم  عمس  دش  رهظم  باب  رد  هک  یفیرعت  همه  نیا  هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسا  فلاخم  نیابم و  یلک  هب  لبق  لیالد 
دوب و قلطم  نحل  اب  قیقحت  هنیمز  الوا  تسا  هدیدرگن  فورـصم  هدنب  نیا  ضیارع  هب  تبـسن  تمحرم  لذب  هجوت و  فطع  هجو  چیه  هب  اقآ 
هک یتاضیارع  هلئسم  نیا  باوج  تسا  جراخ  ام  ثحب  عوضوم  زا  یلک  هب  لاوئس  نیا  تروص  نیا  رد  هتشادن و  نیب  رد  ار  یتیصوصخ  ادبا 

لاوئس میرادن  هقباس  ادبا  تسین و  ام  ثحب  عوضوم  هک  یتبحص  تروص  نیا  رد  تسا  نمضتم  لومـشم و  الماک  دش  نایب  راهظا و  لبق  رد 
بجعت اذـل  دـیدرگ  ضورعم  لبق  رد  رارکت  قیرط  هب  هلئـسم  نیا  باوج  تسا و  یقطنم  هچ  يور  زا  هقباس  مدـع  اب  راـهظا  نیا  هک  منکیم 

تسا هدمآ  ذغاک  يور  هک  ام  هیلوا  هنیمز  تسین و  ام  ثحب  عوضوم  هجو  چیه  هب  هک  تسا  هدش  در  هبترم  نیدنچ  هک  یلاوئس  هک  مرادیم 
الـضف افطل و  مبلطیم  هزاجا  منکیم و  ضرع  اتراسج  ناگدنب  ترـضح  تاشیامرف  ضقانت  نیا  عطاق  تسا  یناهرب  قطان و  تسا  يدـهاش 

یلک هب  تسا  هنیمز  نآ  رب  یکتم  ینبم و  تبحـص  مین  تعاـس و  هس  نیا  هک  اـم  هیلوا  هنیمز  اـب  اـیوگ  اـقآ  ناگدـنب  ترـضح  كراـبم  عمس 
مین تعاس و  هس  نیا  تدـم  رد  نونکات  هک  ار  هچنآ  تسا  هدوب  صقان  ام  هیلوا  هنیمز  رگا  منکیم  اضاقت  نیاربانب  دراد  تفلاـخم  تنیاـبم و 

تفلاخم صقان  هنیمز  نیا  اب  میتشادیم  تبحـص  لاـمک  هتـشر  رد  رگا  تروص  نیا  رد  تسا  صقاـن  هک  تسا  حـضاو  تسا  هدـش  تبحص 
دش ضورعم  لبق  رد  ررکم  رد  ررکم  مینکیم  تبحص  قلطم  رد  ام  هک  اریز  درادن  ام  هیلوا  هنیمز  هب  یطبر  هجو  چیه  هب  هلئـسم  نیا  دراد و 
هب ام  هحفـص 22 ] هیلوا [  هنیمز  هک  منکیم  ضرع  اررکم  هک  اریز  تسا  فلاخم  یلک  هب  ام  ثحب  عوضوم  اـب  هجو  چـیه  هب  هلئـسم  نیا  هک 

تباجا مه  هدنب  دـیدومرف  اعدتـسا  لبق  رد  هبترم  ای 4  هلئـسم 3  نآ  تسا و  لوقعم  ریغ  صاـصتخا  تروص  نیا  رد  تسا  هدوب  قـلطم  روـط 
باوج دیدومرف و  لاوئـس  هک  دحاو  عوضوم  نیمه  متـسین  لیمیب  هلک  کلذ  عم  تسا  درومیب  شدیدجت  رارکت و  تروص  نیا  رد  مدرک 

تیهولا ترـضح  هیلامک  تافـص  زا  یکی  هک  اریز  ترورـض  مکح  هب  تسا  هدـنب  هنیرید  تداـع  زا  نیا  تسا . هدـش  هداد  ررکم  رد  ررکم 
رشب دارفا  زا  يدرف  ره  رد  هیلامک  هدحاو  تفـص  نیا  زا  هنومن  هک  تسا  مزال  اذل  تسا  تبحم  هب  مئاق  تانئاک  دوجو  هک  اریز  تسا  تبحم 
نیا رد  تسا  دوجوم  هدنب  رد  هیلامک )  ) تفص نیاربانب  تسا  تباث  نآ  رد  دحاو  عوضوم  نیا  رد  ناویح  مکح  دشابن  هچنانچ  دشاب  دوجوم 
دیاب لقع  مکح  هب  تسا  قح  رگا  دـینک  هماقا  لـیلد  تسا  قح  ریغ  رگا  تسا  قح  ریغ  میتفگ  اـم  هک  ار  هچنآ  دـشاب  يداـنع  دـیابن  تروص 

لاؤس و زرط  حـصفا  ياقآ  یـصلاخ -  ياـقآ  تسا . زارد  تیهولا  هناتـسآ  هب  عرـضت  تسد  هشیمه  تسا  هدـنب  هدـیقع  مه  نیا  دوش  میلـست 
ج هن ؟ ای  دراد  لوبق  ناخ  هللادبع  ازریم  اقآ  ياقآ  دنهدب . رصتخم  حیرص و  باوج  هک  منکیم  رـصتخم  لاؤس  تسین  مظتنم  اقآ  اب  ام  باوج 

 - یصلاخ ياقآ  تسا . حیحص  ناخ  هللادبع  تسا . نکمم  هدیقع  نتفگ  هتبلا  مینکیم  تبحص  دیاقع  رد  یصلاخ -  ياقآ  ناکما  دح  رد  - 
تیرهظم يهقباس  اقآ  ترـضح  ناخ -  هللادـبع  لیلد ؟ هچ  هب  یـصلاخ -  ياقآ  یلب . تیهولا  رهظم  ناخ -  هللادـبع  تسین ؟ اـی  تسه  رهظم 

رد ملاع  رد  مه  ار  يربمغیپ  دیـشاب  هتـشادن  هک  یتروص  رد  ناخ -  هللادـبع  هحفـص 23 ] مرادن [ . ریخ  یـصلاخ -  ياقآ  دیرادن ؟ ای  دیراد 
ياقآ لیلد . هچ  هب  ناخ -  هللادبع  تسین . رهظم  درادن  ادخ  تافص  زا  کی  چیه  تسا  ادخ  قولخم  ربمغیپ  یـصلاخ -  ياقآ  دیرادن . تسد 
هللادبع دیروایب . لیلد  تسه  دیئوگیم  امش  تسین  میوگیم  نم  دنهاوخیمن  وا  زا  لیلد  دنکیم  یبلطم  کی  راکنا  هک  یـسک  یـصلاخ - 

فرح نیا  یـصلاخ -  ياقآ  تسا ! نم  ياعدم  تبثم  امـش  لبق  راهظا  تسین  هک  دیئامرفب  تابثا  امـش  دش  انب  دـش  هتفگ  باوج  نیا  ناخ - 
نابز یـصلاخ -  ياقآ  ددرگ . زاتمم  بذـک  زا  قدـص  ات  دـینک  هعجارم  تسا  هدوجوم  هبتاکم  هدـنب  كردـم  ناخ -  هللادـبع  درادـن . ینعم 

ای ار  ناتدوخ  هیلاح  راهظا  دینک  در  ای  تسا  نم  ياعدم  نیرتالاب  هک  تسا  ناتدوخ  راهظا  هدـنب  نابز  ناخ -  هللادـبع  دـینزب . فرح  دـیراد 
دش تباث  هک  نآ  زا  سپ  ضقانت  تسا  ضقانت  ناتتبحـص  هک  تسا  ملـسم  دیئامرفب  روظنم  ار  تهج  ود  نیا  رگا  هک  اریز  دیریذپب  دیریزگان 

لیلد هب  یـصلاخ -  ياقآ  لیلد ؟ هچ  هب  ناخ -  هللادبع  دیدش . ترپ  بلطم  زا  یـصلاخ -  ياقآ  دـیراد . یقطنم  باوج  هچ  تروص  نیا  رد 
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هللادبع دیراد . رگا  دیروایب  لیلد  دروایب  لیلد  دیاب  یعدم  یعدم  وت  مرکنم  نم  رهظم  رد  یهلا  تافص  دوجو  رد  مینکیم  تبحص  ام  هکنیا 
نیا تسا و  لاوئـس  نیا  هب  طوبرم  هچ  مدرک  تباث  عمج  نیا  روضح  رد  اقآ  ترـضح  تاشیامرف  رد  هک  یـضقانت  نآ  اب  هلئـسم  نیا  ناخ - 

ضقانت دینکب  بلطم  زا  دـیهاوخیم  هرفط  یـصلاخ -  ياقآ  میزادرپب . رگید  عوضوم  هب  هکنیا  ات  دوش  هحفـص 24 ] لح [  البق  دیاب  ضقانت 
رگا دینکیم  هعجارم  تسا  اقآ  ترـضح  دوخ  هبتاکم  رد  هدنب  كردـم  ناخ -  هللادـبع  دـینکن . هرفط  دـیروایب  لیلد  هبتاکم  لیلد  هب  متفگن 
رگا دـش  دـهاوخ  رـشتنم  هبتاکم  یـصلاخ -  ياقآ  منکیم . ار  مدوخ  ياعدـم  تابثا  هدـنب  دوبن  ضقانت  رگا  تسیچ و  فیلکت  دوب  ضقاـنت 

هللادبع دینکن . هرفط  دـیروایب  لیلد  تسا  رهظم  رد  یهلا  تافـص  دوجو  ام  بلطم  تسین  نیا  ام  بلطم  دـننادیم  ناگدـنناوخ  دراد  ضقانت 
یصلاخ ياقآ  تسه . مه  سلجم  نیا  هب  عجار  ای  جراخ  رد  تسا  نیریاس  قیدصت  هب  فوقوم  نامدوخ  ياهتبحـص  يهرابرد  مهف  ناخ - 

مدرک هک  یلاؤس  ناخ -  هللادبع  میتسه . قح  قیقحت  ددصرد  امـش  نم و  دینکن  نارگید  مهف  هب  لوکوم  دیروایب  دیراد  لیلد  دینکن  هرفط  - 
هک اریز  دیراتخم  دیورب  هرفط  هب  دیراد  لیم  ناتدوخ  الاح  دشابن  نم  فرط  زا  هرفط  هک  دـیهدب  باوج  ار  وا  هرـضاح  هدـع  نیا  روضح  رد 

منکیم ضرع  دـیهدب  نم  لاوئـس  قباطم  باوج  تبحـص  نوناـق  هب  منکیم  اـنمت  تسا  امـش  لاؤس  قباـطم  مهدیم  باوج  هدـنب  هک  هچنآ 
قیدصت ای  تسا  هدمآ  لمع  هب  عمج  نیا  روضح  رد  هعاسلا  هک  تسا  هبتاکم  یعدم  نیا  تابثا  رب  لیلد  تسا و  ضقانت  امـش  یلبق  عوضوم 

لیوطت هب  یـصلاخ -  ياقآ  ددرگ . زاتمم  بذک  زا  قدص  ات  منکیم  هعاسلا  هبتاکم  هب  هعجارم  الا  تسا و  ضقانت  امـش  تبحـص  هک  دـینک 
يأر درادن  ای  دراد  ضقانت  رگا  دوشیم  رـشتنم  هبتاکم  دـینارذگب  ار  تقو  دـیهدب و  لوط  ار  سلجم  دـیهاوخیم  هبتاکم  هب  عوجر  مالک و 
تقو دیروایب  دیراد  لیلد  رگا  رهظم  هحفص 25 ] رد [  تسا  یهلا  تافـص  دوجو  ام  بلطم  تسین  نیا  ام  بلطم  دش  دهاوخ  مکح  یمومع 

روضح رـضحم  نیا  رد  هک  ینایاقآ  نادجو  ناخ -  هللادـبع  دـینکن . مه  هرفط  دـیروایب  دـیراد  لیلد  رگا  دـینکن  عیاض  لئاط  فرح ال  هب  ار 
مدرک ضرع  هک  دنکیم  يدیق  نآ  اب  هقباطم  هجو  چیه  هب  هدنب  تاضیارع  ای  دوب  هرفط  اقآ  ترـضح  تاشیامرف  مهدیم  رارق  مکح  دـنراد 

نم و هب  تبسن  هظحالم  هجو  چیه  هب  دنـشاب و  مکح  عوضوم  نیا  رد  هک  منکیم  اضاقت  نایاقآ  نادجو  زا  دیهدب  لاوئـس  قباطم  ار  باوج 
. دیوشب میلست  الا  دینکن و  هرفط  دیروایب  دیراد  لیلد  دینکن  عیاض  ار  تقو  مالک  لوط  هب  یصلاخ -  ياقآ  دنیامرفن . اقآ  باطتسم  ترـضح 

ناتنابز یصلاخ -  ياقآ  دینک . نیرضاح  نایاقآ  نادجو  هب  هعجارم  تروص  نیا  رد  تسا  نیرـضاح  نایاقآ  نادجو  مکح  ناخ -  هللادبع  - 
دیراذگب خیرات  یصلاخ -  ياقآ  تسا . نایاقآ  نادجو  مکح  مرادن و  یضرع  هدنب  ناخ  هللادبع  دینزن . هرفط  دیروایب  لیلد  تسا  ناتهارمه 

بـش زا  تعاس  راهچ  انیمخت  عورـش و  رخالا 1345  يداـمج  هبنـش 5  بورغ  هب  مین  ود  زا  ابیرقت  سلجم  دـننک . ءاـضما  راـضح  دـیهدب  و 
 - ظعاو یناسارخلا  يوسوملا  يدـهم  نسح -  لقا  یقیقحت -  ناـخ  هللادـبع  ازریم  ینارهط -  دـهتجم  اـهاضما  تروص  دـش . متخ  هتـشذگ 

ازریم دمحم -  دمحا -  دیس  دیشروخ -  رغصا  یلعنیسح -  یلع -  یناملس -  زابهش  نیسحمالغ  ینارگنل -  نیسح  ش . یصلاخلا -  دمحم 
ازریم یلع -  دیس  يوسوملا  دمحانبا  دمحم  یصلاخلا -  نیسحلادبع  یناشهشلا -  ینیسحلا  نیسح  دمحم  یبارتوب -  یلع  دمحم  نسح - 

 - يدورگنل نیملکتملا  حـصفا  نیـسحدمحم  یناـسارخ  نیـسح  نیدـلا -  لـالج  نسح  لیعامـسا -  هدازدـمحا -  دـمحم  يزازب -  ساـبع 
هللا ءاش  ام  مجن -  دمحم  ینارگنل -  داوج  اضر -  اقآ  میهاربا -  دیس  یقن -  دمحم  قحلا -  ءایـض  نیدلاءالع  هحفص 26 ] راطع [  کچوک 
 - دومحم لیعامـسا -  داتـسا  یقئادح -  یناشهـشلا -  ینیـسحلا  یـضترم  یتیاده  لقا  اضر -  دمحم  ملعا -  ربکا  یلع  رگـشل -  تلوص  - 
دندومرف  داریا  ار  لیذ  يهباطخ  ربنم  يالاب  رد  دنتساوخ و  ربنم  یصلاخ  ياقآ  مالغ ) دندز -  ربکا  یلع -  فطل  یناسارخ -  نیسحدمحم 

یصلاخ هللا  تیآ  قطن 

ار يزیچ  نآ  ینعی  نیئزهتسملا » كانیفک  انا  نیکرشملا  نع  ضرعا  رمؤت و  امب  عدصاف   » میلعلا عیمسلا  وه  میجرلا و  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 
زا دوش و  ادـیپ  هشیـش  رد  هک  یفاکـش  دـننام  دـنک  داجیا  یماـیتلا  لـباق  ریغ  رثا  بولق  رد  هک  یقیرط  هب  نک  غیلبت  يدـش  رومأـم  نآ  هب  هک 

یبلق فطاوع  هاگره  ریجی ) اهعدص ال  ۀجاجزلا  لثم  اهدورف  انتاذا  بولقلا  نا   ) ار نیئزهتسم  رش  وت  زا  میدرک  عفد  ام  نک  ضارعا  نیکرشم 
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ادخ دوشیم  ادیپ  هشیش  رد  هک  تسا  یفاکش  عدص  دوش . ثداح  هشیش  رد  هک  یفاکـش  لثم  دریذپیمن  مایتلا  رگید  دوش  رادهحیرج  مدرم 
دوشیم ادیپ  هشیـش  رد  هک  دشاب  یفاکـش  لثم  بولق  رد  نآ  رثا  هک  نک  غیلبت  يروط  ص ]  ] دمحم يا  ینعی  رمؤت ) امب  عدصاف   ) دـیامرفیم

ار عناوم  لاعتم  دنوادخ  دـشاب . رثا  الب  يدرک  غیلبت  وت  هچنآ  لباقم  رد  مه  نارگید  فرح  دوشیمن  مئتلم  هشیـش  فاکـش  هک  يروط  نامه 
نیا دنـشاب  يوق  قح  نیـضراعم  هک  مه  ردق  ره  تسا  بلاغ  تلاهج  رب  تقیقح  هک  اریز  هدـن  یتیمها  نیکرـشم  هب  دومرف  تفرگ و  رظن  رد 
هدنار نیئزهتسم  هلیسو  هچ  هب  هحفص 27 ] ار [ . ناگدننکءازهتسا  رـش  وت  زا  میدرک  عفد  ام  نیئزهتـسملا ) كانیفک  انا   ) دیامرفیم هک  تسا 

یکیرات رد  مدرم  مالسا  زا  لبق  دوب  هللا  الا  هلا  تقیقح ال  نامه  نیئزهتسم  ماغرا  هلیـسو  هناگی  ریخ  درک ؟ لزان  اهنآ  رب  هقعاص  ایآ  دندش ؟
رهظم دامج  هرخالاب  زلف و  بوچ و  گنس و  تسا  نکمم  ایآ  دنتـسه !. ادخ  رهظم  اهنیا  دنتفگیم  دندیتسرپیم و  تب  ابلاغ  دندوب و  لهج 
دنتفگ دندش و  ادیپ  اهنآ  ناگرزب  هکنیا  ات  دنتسه  یهلا  رهظم  اهنیا  دنتفگیم  دندیـشارتیم و  دوخ  يارب  یئاهتب  اهینانوی  دوش !؟ یهلا 
دندش تفتلم  هفسالف  دوشیم ؟ ادخ  رهظم  ریقح  گنس  کی  روطچ  تسا  طیحم  تادوجوم  مامت  هب  ادخ  دوشیمن  ادخ  رهظم  ریقح  گنس 

هدش لئاق  یئادخ  يهراتس  ره  يارب  هدش  يرگید  طبخ  راچد  رکف  روصق  زا  یلو  درادن  تادوجوم  ریبدت  فیرـصت و  رب  تردق  گنـس  هک 
تسین و ددعت  لباق  أدبم  تفگ  دش  ادـیپ  میکح  طارقـس  ات  هریغ  يرتشم و  يادـخ  خـیرم ، يادـخ  نیمز ، يادـخ  نامـسآ . يادـخ  دـنتفگ 

نوچ تسا ) ههلا  ددعت  ینبم  تقیقح  رد  هک   ) دندش هرشع  لوقع  هب  لئاق  تشادن  یلک  یقرت  ملع  نوچ  یلو  داد  راشتنا  نانوی  رد  ار  دیحوت 
دننک و اهر  ههلا  ددعت  زا  ار  دوخ  دنتسناوتن  مه  دیحوت  راشتنا  زا  دعب  دوب  هجوتم  ههلا  ددعت  هب  دیحوت  يهفـسلف  رـشن  زا  لبق  اهینانوی  راکفا 

رهظم هکلب  دنتسنادیم  ادخ  ار  اهنآ  هکنیا  هن  دندوب  دوخ  ناهاشداپ  یئادخ  هب  لئاق  اهيرصم  اما  دندروآ . رد  كرش  تروص  هب  ار  دیحوت 
هدرک فرطرب  ار  كرش  دیحوت و  هب  توعد  ار  مدرم  مامت  عواط و  ع )  ) هللا میلک  یسوم  ترضح  تیاده  رون  هک  یتقو  ات  دنتـسنادیم  ادخ 
يارب درک و  قرغ  لین ) دور   ) رصم يایرد  رد  دوب  يزجاع  هدنب  هک  ار  نوعرف  رداق  يادخ  دندش و  دحوم  لیئارـساینب  تخاس . نوگژاو  و 

رانک رد  نوعرف  ندب  ادخ  تساوخ  هب  راظتنا  تداع و  فالخرب  وا  زجع  تابثا  ضحم  دش  كرابم  دوعص  تفر و  نامسآ  هب  دنیوگن  هکنیا 
درک تباث  دوخ  قولخم  تربع  يارب  ادخ  لاح  يا  یلع  هحفـص 28 ] تسا [ ) نوعرف  نامه  دش  یئایموم  سیرم  دنیوگیم  . ) دش ادیپ  ایرد 
انتایآ نع  سانلا  نم  اریثک  نا  ۀـیآ و  کفلخ  نمل  نوکتل  کندـبب  کیجنن  مویلاف   ] دـیامرفیم هچنانچ  تسین . نم  رهظم  لیلذ  دـبع  نیا  هک 
لئاق دنتـشگرب و  كرـش  هب  يرکف  روصق  داسفا و  هطـساوب  دندنامن و  یقاب  دوخ  دیحوت  رب  یلو  دـندش  دـحوم  ع )  ) یـسوم عابتا  نولفاغل ].
رجنم یلخاد و  تافالتخا  ثعاب  قح  هار  زا  فارصنا  نیا  هللا ) نب  ریزع  دوهیلا  تلاق  و   ) دیامرفیم ادخ  هچنانچ  دراد  يرـسپ  ادخ  هک  دندش 

ترضح ات  دومن  لحمضم  ار  اهنآ  تکوش  توق و  تلود و  هتخاس  بذعم  ار  اهنآ  هک  دش  سدقملا ) تیب   ) میلشروا رب  اهیلباب  طلست  هب 
زا بابـش  نس  رد  ات  دندومن  تعباتم  ار  وا  يدودعم  رفن  دنچ  دومن و  توعد  دـیحوت  يوس  هب  هرابود  ار  مدرم  رهاظ و  ع )  ) میرمنبا یـسیع 

هچنانچ دندش  ثیلثت  هب  لئاق  حیسم  روتسد  فالخرب  حیـسم  ناوریپ  دش  كرـش  هب  لدبم  مه  دیحوت  نیا  هک  دیـشکن  یلوط  تفر  مدرم  نیب 
ع)  ) یسیع دنیوگب  هک  درک  تافارخ  نیا  هب  راداو  ار  اهنآ  هک  تسا  يرکف  روصق  ۀثلث ) ثلاث  هللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل   ) دیامرفیم ادخ 

هللا حور  ع ]  ] یسیع میئوگیم  ام  یلو  هللا ) نب  حیسملا  يراصنلا  تلاق  و   ) دیامرفیم هچنانچ  کلذ  ریغ  تسا و  ادخ  رسپ  تسا ؛ ادخ  رهظم 
هب رداـم  زا  هک  تسا  نیا  يارب  صاـصتخا  نیا  و  هللا ) نم  حور   ) ینعی ادـخ  زا  تسا  یحور  هکلب  تسا  ادـخ  حور  اـتقیقح  هکنیا  هـن  تـسا 
زاب و  نوکیف ) نک  هل  لاق  مث  بارت  نم  هقلخ  مدآ  لثمک  هللا  دنع  یـسیع  لثم  نا   ) دیامرفیم ادخ  هچنانچ  تشادن  ردپ  دش و  دـلوتم  یئاهنت 
یلا اهیقلا  هتملک  هللا و  لوسر  میرم  نب  یـسیع  حیـسملا  امنا  قحلا  الا  هللا  یلع  اولوقت  مکنید و ال  یف  اولغت  باـتکلا ال  لـها  اـی   ) دـیامرفیم
یف ام  تاومسلا و  یف  ام  هل  دلو  هل  نوکی  نا  هناحبس  دحاو  هلا  هللا  امنا  مکل  اریخ  اوهتنا  ۀثلث  ولوقت  هلسر و ال  هللااب و  اونمآف  هنم  حور  میرم و 

ای دوش  هیبشت  دوخ  تاقولخم  هب  هک  تسا  نیا  زا  عفرا  لجا و  تسا  تادوجوم  عیمج  قلاخ  هک  لاعتم  دنوادخ  الیکو ) هللااب  یفک  ضرألا و 
يرکف لومخ  رد  ناسنا  هک  دوب  بساـنم  تلاـهج  نورق  تاـملظ و  هحفـص 29 ] رـصع [  يارب  تیرهظم  يهدیقع  دشاب . هتـشاد  رهظم  هکنیا 
هدشیم لئاق  يرـشب  یئادخ  هب  دنک  لوبق  تساوخیم  یئادـخ  مه  رگا  تسا و  هدرکیمن  روصت  ار  يزیچ  دوخ  تاسوسحم  زا  ریغ  و  دوب ،
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قولخم قلاخ و  نیب  ام  قرف  هچ  الا  تسا و  تیهولا  يهبترم  زا  ادخ  نداد  لزنت  زجع و  نداد  تبسن  رـشب  هب  ادخ  هیبشت  هکنیا  زا  لفاغ  تسا 
دیوگیم هدرک  ءازهتسا  یلعف  يهلوعجم  لیجانا  اهشیـشک و  هب  روتان ) نادوید ال   ) باتک همدقم  رد  نویر -  ام  الف  لیماک  . ) دنامیم یقاب 

لئاق ادخ  هب  یتقو  لیجنا  نیلعاج  تسا  گنسرف  رازه  یـس  ادخ ) ینعی   ) نابرهم ردپ  پچ  مشچ  تسار و  مشچ  نیب  ام  تسا  هتفگ  لیجنا  »
گنـسرف رازه  یـس  وا  مشچ  ود  نیب  هک  تسا  نیا  هب  یگرزب  دـندرک  لاـیخ  دـنتخاسن و  هزنم  دـیدحت  زجع  مسجت و  یتسپ  زا  ار  وا  دـندش 

هدشن مولعم  شتیاهن  هک  یئاضف  نیا  زا  يرصتخم  تحاس  زا  تسا  رتکچوک  دشاب  مه  گنـسرف  اهدرایلیم  رگا  هکنیا  زا  لفاغ  دشاب  هلـصاف 
روصق يهتـسیاش  هک  دـندرک  لعج  یتافارخ  دـننک  توعد  دـیحوت  يوس  هب  ار  اهیمور  دنتـساوخ  لیجنا  نیعرتخم  دـیوگیم  سپـس  تسا 

رکف هک  نامز  نیا  رد  اما  درادـن  یبجعت  نادـنچ  دوش  یفارخ  دـیاقع  نآ  هب  لئاق  تاملظ  رـصع  رد  رگا  رـشب  تسا ». نامز  نآ  لـها  يرکف 
ار تعیبط  رارـسا  ریخـست و  ار  نیمز  ریز  اهایرد و  دهدیم و  زاورپ  اضف  رد  ار  رکیپ  هوک  يزلف  ياهغرم  هک  هدرک  یقرت  يهزادنا  هب  یناسنا 

باتفآ ءارو  رد  هک  دـنادیم  هزورما  ناسنا  تسا . روآفسأت  بجعم و  هداعلاقوف  تافارخ  هنوگ  نیا  هب  داـقتعا  راـهظا  رگید  هدومن  فشک 
اهباتفآ نآ  مامت  ءاروام  دـنادیم  هک  ناسنا  تسا  ام  دیـشروخ  زا  رتگرزب  نویلیم  نیدـنچ  اـهنآ  زا  کـی  ره  تسا و  باـتفآ  اـهنویلیم  اـم 
يدیفـس دـنادیم  هک  ناـسنا  اـم . دیـشروخ  زا  رتـگرزب  نوـیلیم  نیدـنچ  تـسا  يدیـشروخ  میدـس  نآ  تارذ  زا  هرذ  ره  تـسا و  میدـس ) )

هیناث ره  رد  رون  دـنادیم  هک  ناسنا  تسا  ام  دیـشروخ  ربارب  نویلیم  نیدـنچ  کی  ره  هک  تسا  دیـشروخ  اـهنویلیم  رون  ساـکعنا  ناـشکهک 
مه لاس  رازه  ود  رد  اهنآ  رون  هک  دراد  دوجو  اضف  رد  یئاهدیشروخ  دنادیم  دنکیم و  یط  گنـسرف  رازه  هحفص 30 ] تشه [  لهچ و 
نآ دعب  رادقم  رگا  دوشیم و  كرد  یفارگوتف  فافـش  هتخت  هلیـسو  هب  اهنآ  رون  طقف  هک  تسه  اهدیـشروخ  زا  یـضعب  دسریمن و  ام  هب 

ذفنت نا  لبق  رحبلا  ذفنل  یبر  تاملکل  ادادم  رحبلا  ناک  ول  لق   ) درادـن ار  نآ  ءاصحا  ردـق  یبساحم  چـیه  مینک  نییعت  میهاوخب  ار  اهباتفآ 
مکـش رد  ملاوع  نیا  مامت  فرـصم  دـیوگب  رگا  هدومن  كاردا  نامز  نیا  رد  ار  بتارم  نیا  هک  ناسنا  اددـم ) هلثمب  انئج  ول  یبر و  تاـملک 

ات هدش  سبح  دادغب  سبحم  رد  هدش و  ریسا  نارهت  رد  اهزابرـس  تسد  هب  ای  هدرم  هرخالاب  هدش و  گرزب  هدوب  هچب  هدوب  روصحم  نز  کی 
ایآ تسناد !؟ روعـش  يذ  ار  وا  ناوتیم  ایآ  هدش  نوفدم  اجنآ  رد  هدرم و  افیح  رد  هرخالاب  هدش و  سوبحم  اجنآ  نادنز  رد  دـیعبت و  هنرداب 

ناـمز نیا  رد  رـشب  دـنریقح !؟ رـصاق  صاخـشا  نیا  وا  رهظم  اـی  و  تسا !؟ لـیلذ  ریقح و  زجاـع و  ردـق  نیا  تمظع  نیا  اـب  ملاوع  فرـصم 
نیا ملع  دـنکیم  لامیاپ  ار  تافارخ  نیا  رـضاح  رـصع  یملع  تایقرت  تسا !؟ روذـعم  تافارخ  هنوگ  نیا  هب  داقتعا  رد  هنوگچ  صوصخلاب 

لاـفطا باوخ  عقوم  يارب  طـقف  هک  تسا  یئاـههناسفا  اهنایذـه  نیا  هک  تسا  هدـینامهف  یبوخ  هب  ار  رـشب  هتخاـس و  نوگژاو  ار  اهنایذـه 
ار تعیبط  رارـسا  هدومن و  هدهاشم  ار  ملاوع  نیا  تمظع  ءاملع  هک  مهدزون  نرق  طساوا  رد  تسا . هدـشیم  هتفگ  تلاهج  تملظ و  روصع 

تافرخزم نیا  هک  دندش  تفتلم  یبوخ  هب  دندیدن و  تسد  رد  يزیچ  نایدا  زا  یتسرپتب  كرش و  لیجنا و  تافارخ  زا  ریغ  دندرک  فشک 
تـسد رد  یحیحـص  نید  اریز  دـندش  لئاق  یعیبط  يداـم و  دـئاقع  هب  فرـصنم و  تناـید  زا  ـالماک  درادـن  تقفاوم  چـیه  یملع  لوصا  اـب 

لاثما وا  عابتا  هدوب و  نیوراد )  ) اپورا رد  رـصع  نآ  رد  يدام  رکف  جورم  دوب . هدشن  رـشتنم  اپورا  رد  مه  مالـسا  صلاخ  دـیحوت  دنتـشادن و 
عقاو رد  نیوراد  دنچ  ره  دـندومن  جـیورت  ار  هحفـص 31 ] نیوراد [  يدام  بهذـم  اهنآ  لاثما  ناتـسلگنا و  رد  [ رـسنبس ناملآ و[ رد  زخب ) )

تاقبط رد  هریدم  هلقاع و  يهوق  هک  منکن  فارتعا  مناوتیمن  اجنیا  رد  دیوگیم  اتحارـص  مسج  تاقبط  زا  ثحب  عقوم  رد  اریز  هدوب  دـحوم 
نب دیـس  هک  بجر  هام  هیموی  يهیعدا  زا  یکی  رد  دراد . لماک  تبظاوم  دـنکیم و  حلـصا  راـیتخا  دـید  يارب  هشیمه  هک  اریز  دـشابن  مسج 

هک متـسیب  نرق  لوا  ات  دوب  املع  نیب  ام  لاح  نیا  هرخالاب  تسا . دوجوم  ینعم  نیمه  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  لابقا  رد  سواط 
هتخاس اهر  تیدام  تلالـض  زا  ار  دوخ  دندش و  صلاخ  دیحوت  هب  لئاق  اپورا  ياملع  بلاغ  دش  قیقد  رتشیب  ءاملع  راکفا  هدرک و  یقرت  ملع 
عاضوا یکلف  دندومن . تابثا  هدرک و  كرد  ار  دیحوت  دوخ  ملع  هار  زا  یکی  ره  دراد و  دوجو  یهلا  يهوق  يدوجوم  ره  رد  هک  دندیمهف  و 

لالدتـسا و دـیحوت  رب  دوخ  ملع  هب  یکیزیف  هللا .) ـالا  هلا  ـال   ) دـیوگیم کـلف  هک  هدرک  قیدـصت  هداد  رارق  دوخ  دـیحوت  لـیلد  ار  كـالفا 
زا وضع  ره  هک  داد  صیخـشت  یبوخ  هب  ءاضعالا - ) عفانم  ملع   - ) يژولویزیف هللا .) الا  هلا  ال   ) دـیوگیم یعیبط  تمکح  هک  هدرک  فارتعا 
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دراد راکنا  لباق  ریغ  لیلد  یکاخ  هرذ  ره  رد  [ ضرالا تاقبط  ملع  ] يژلویژ هللا .) الا  هلا  ال   ) دیوگیم حیـصف  نابز  هب  ناویح  ناسنا و  ءاضعا 
، دوخ یحارج  غیت  رد  حارج  دوخ . بط  رد  بیبط  هللا .) الا  هلا  ال   ) دیوگیم تحارـص  لامک  رد  نیمز  راودا  تاظحل  زا  يهظحل  ره  رد  هک 

لک قلاخ  هللا   ) شوخ زاوآ  دوخ  شوگ  هب  دـنیبیم و  ار  هللا ) الا  هلا  ال   ) هملک نیعلا  يأر  هب  نآ  راودا  یتابث و  لاکـشا  مامت  رد  تابث  ملاـع 
یجاح هحفـص 32 ] هللا [  هنا  یئیـش  لک  یف  هرظنا  رجـش و  یف  هرظنا  رجح و  یف  هرظناف  دیوگیم : یبارعا  نیدلا  یحم  دونـشیم . ار  ءیش )

میئوـگیم اـم  یلو  تسین  هک  تسین  يرجـش  ره  رد  همزمز  نیا  هـنرو  دونـش  قـحلا  اـنا  ياوـعد  هـک  تـسین  یئـسوم  دـیوگیم : يراوزبـس 
ال  ) هساک دوخ  مشچ  هب  یقولخم  ره  رد  دنونشیم و  قحلا ) انا   ) همزمز دوخ  شوگ  هب  يدوجوم  ره  زا  هکلب  رجش  ره  زا  هن  ملع  ياهیسوم 

دیحوت رد  یئاهباتک  تسا  اراد  ار  لوا  هبترم  تئیه  ملع  رد  سنارف و  ياملع  نیرتزربم  هک  نویرامالف )  ) لپماک دنناوخیم . ار  هللا ) الا  هلا 
نآ مامت  رد  دحاو  يادخ  ریبدت  تردق و  هک  هدرک  تباث  تسا  يزورما  رـشب  تسد  رد  هک  هفلتخم  مولع  قیرط  زا  هتـشون و  كرـش  زا  هزنم 
نآ رهظم  هک  اـهیئادوب  يادـخ  هن  دـشابیم ، هس  هک  یلعف  لـیجنا  يادـخ  هن  تسا  دـهاشم  سوسحم و  لـئاسم  زا  يهلئـسم  ره  رد  مولع و 

زجع لامک  اب  نادنز  يانگنت  رد  هک  یهلا  هن  تسا و  رـش  کلام  يرگید  ریخ و  کلام  یکی  هک  اهیتشدرز  بر  هن  تسا و  يریقح  گنس 
زا تسین و  یلاخ  وا  زا  مه  یناـکم  چـیه  تسین و  ینیعم  ناـکم  درادـن و  رخآ  درادـن . لوا  هک  تسا  نآرق  يادـخ  هکلب  دوشیم . سوبحم 
هن دراد و  يدح  هن  تسا . هدام  یتسپ  تیمـسج و  زا  يهزنم  ثداوح و  تادوجوم و  مامت  ربدم  فرـصم و  درادن . یئادـج  يدوجوم  چـیه 

تسا و عیمـس  هتاذـب . میلع  تسا و  ریدـق  دراد  هطاحا  تادوجوم  مامت  هب  يدـض . هن  دراد و  یلثم  هن  يرفانم . هن  دراد و  یمیالم  هن  یفنص .
ناوریپ دیاش  الاح  هک  نویرامالف ) لپماک   ) لاثما تسین . یفخم  وا  رب  تارصبم  تاعومسم و  زا  کی  چیه  رصب و  عمـس و  تلآ  هب  هن  ریـصب 

قیاقح نیا  هب  ملع  هلیـسو  هب  هک  دنتـسه  سیدـقت  ریدـقت و  نایاش  هداعلاقوف  تسا  نویلیم  یـس  زا  رتشیب  اـکیرمآ  اـپورا و  رد  وا  نیعباـت  و 
هب ار  اهنیا  هک  تسا  ملع  طقف  دنشاب و  هتشاد  یفاک  عالطا  مالـسا  تناید  زا  هکنیا  نودب  تسا  مالـسا  تناید  نید  هک  دناهدیـسر  هتـسجرب 
نآ یلاها  هحفـص 33 ] يرکف [  روصق  ۀهج  هب  یلو  دشیم  ادیپ  تیلهاج  روصق  رد  يریـصق  تدم  قیاقح  نیا  تسا . هدـیناسر  قیاقح  نیا 

لهج يایرد  رد  رـشب  یتدـم  کلذ . لاثما  رهظم و  سوسحم و  هلا  هب  ندـش  لـئاق  یتسرپتب و  هب  دـشیم  لیدـبت  دـنامیمن و  یقاـب  ناـمز 
رد هک  درک  تیدج  رارـصا و  نآ  هب  يردق  هب  دومن و  دیحوت  هب  توعد  ار  رـشب  هماع  علاط و  ص )  ) يدـمحم تیادـه  رون  ات  دوب  روهطوغ 

هنوگ ره  زا  هزنم  هک  ص )  ) يدمحم دیحوت  تسا . هدـشن  دـیکأت  رارـصا و  ردـق  نآ  یبلاطم  چـیه  رد  هریغ  ینامـسآ و  بتک  زا  کی  چـیه 
هب دوب  هدش  دوبان  وحم و  هک  میدق  نانوی  ملع  تیندم و  هک  دـش  ببـس  مالـسا  روهظ  رـشتنم و  ایند  رد  قرب  تعرـس  هب  تسا  كرـش  هبئاش 

تیندم دومن . داجیا  ار  برغ  يهرضاح  تیندم  دیسر و  اپورا  هب  ات  هدش  رشتنم  دیدجت و  حالصا و  يروآعمج و  مالـسا  ناگرزب  يهلیـسو 
نآ تافاشتکا  مولع و  یقیقح و  تیندم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دیحوت و  نیا  قولخم  و  ص )  ) يدمحم تناید  نویدـم  اپورا  يهرـضاح 

اهنویلیم جیورت و  تیوقت و  دیحوت  نیا  تسا  يزورما  رشب  تسد  رد  هک  یمولع  يهلیسو  هب  هدرک  یمالـسا  صلاخ  دیحوت  دییأت  هب  عورش 
هک تسا  هاوگ  ادخ  ناخ -  هللادبع  مزیزع  ردارب  دنتسه  صلاخ  دیحوت  هب  لئاق  هفلتخم  مولع  نیصصختم  رضاح و  رـصع  ياملع  نیزربم  زا 

موشیم رثأتم  دشاب  رکفیب  هجرد  نیا  دیوگب و  ضقانت  هزادنا  نیا  رـشب  کی  منیب  هب  رگا  مرادن و  رظن  رد  يرگید  زیچ  رـشب  عفن  زا  ریغ  نم 
تسا راکنا  لباق  ریغ  سوسحم و  تلالد  نیا  یهانتی  میظع ال  قلاخ  دوجو  رب  دراد  یعطق  تلالد  ملاوع  نیا  تمظع  متفگ  مراد . مه  قح  و 

هچب کی  رد  ای  نز  کی  مکش  رد  یهانتی  تمظع ال  نآ  دیوگیم  رـشب  کی  مدید  رگا  موشن  رثأتم  هنوگچ  دیراد ، فارتعا  نآ  هب  مه  امش 
جنپ تسیب و  هچب  هب  مالسلاهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  حیـسم  ترـضح  زا  رگا  دوشیم !؟ روصحم  رولب  توبات  رد  ای  یـسبحم و  رد  ای  هلاس   25

. تسا میظعت  نیع  هکلب  و  هحفـص 34 ] تسین [  نیهوت  سپ  تسا  یهلا  یهانتی  تمظع ال  لباقم  رد  اریز  تسین  اـجیب  منکیم  ریبعت  هلاـس 
لیثمت وترپ  سمـش و  هب  امـش  دـشاب . تسا ) وا  تاذ  هک   ) ادـخ یهانتی  ـال  تافـص  ياراد  تسین  نکمم  زجاـع  رـشب  ناـخ -  هللادـبع  ياـقآ 

درک لیثمت  ناوتیمن  ریقح  قولخم  نیا  هب  ار  قلاخ  یهانتی  تمظع ال  تسا  یهلا  هریقح  تاقولخم  زا  یکی  سمـش  میوگیم  نم  دـینکیم 
ار ادخ  هنوگچ  امـش  دوشیم . قولخم  الا  درادن و  یئازجا  ریدـق  قلاخ  میئوگیم . وترپ  ار  وا  هک  دوشیم  رـشتنم  وا  زا  دراد  ازجا  سمـش  - 
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رگا ضقانتم  ياهفرح  نیا  تسا . باتفآ  نیع  وترپ  دیئوگیم  یهاگ  تسا  مدقم  باتفآ  دیئوگیم  یهاگ  دـینکیم !؟ قولخم  هب  يهیبشت 
قلاخ زا  ریغ  قولخم  نم ! ياقآ  دوشب !؟ ام  ثحبم  يارب  لاـثم  تسا  نکمم  هنوگچ  دراد و  یطبر  هچ  اـم  بلطم  هب  هزاـت  دـشاب  مه  حـیحص 

زا قلاخ  اریز  دشاب  هتشادن  رهظم  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  يهمزال  تسا  وا  رهظم  وترپ  سمش و  تفص  نتشاد  وترپ  رگا  سپ  تسا 
الماک ناتتاشیامرف  مامت  دیتفگ  مظتنم  فرح  کی  امـش  هک  دـینکن  لایخ  مزیزع ! ردارب  درادـن . رهظم  قلاخ  سپ  تسا  هزنم  قولخم  تافص 

اب مداد  شوگ  الماک  نسحأ ) یه  یتلاب  مهلداج  و   ) مکح هب  امـش  تیادـه  هب  لـیامت  تدـش  تقیقح و  قشع  هب  رظن  نم  یلو  دوب  ینعمیب 
رد قلاخ  تافـص  تسا  نکمم  هنوگچ  نم ! ياقآ  دوش . هتفگ  اج  ره  رد  هکلب  لـحم  نیا  رد  ینعم  زا  یلاـخ  فرح  هک  دوبن  یـضتقم  هکنیا 

ع)  ) حیـسم زا  ایند  مدرم  تسیچ ؟ قولخم  قلاخ و  نایم  قرف  سپ  دـشاب  قلاخ  تافـص  ياراد  قولخم  کـی  اـی  دریگب و  رارق  قولخم  کـی 
زا رتزجاع  یلیخ  هک  ار  يزجاع  رشب  کی  ملع  رصع  رد  متـسیب ، نرق  رد  امـش  ببـس  هچ  هب  دندرک  كرت  ار  لوعجم  ثیلثت  دیـشک و  تسد 
هک اهيرصم  رب  مینکیم  داریا  هحفص 35 ] دیهدیم [ !؟ وا  هب  ار  یهلا  هیلامک  تافص  اناجم  تسین  سایق  فرط  ادبا  هکلب  هدوب  رصم  هنعارف 

رصع نیا  رد  هک  تسا  بیرغ  یلیخ  دندرکیم . شیاتس  ار  دوخ  ردتقم  نأشلا  میظع  ناهاشداپ  تاملظ  رصع  تیربرب و  شحوت و  نورق  رد 
یناریا رد  دیحوت  دهم  ملع و  زکرم  ناریا  رد  مه  نآ  دننکیم  يرتزجاع  رشب  کی  شیاتس  هب  توعد  ار  مدرم  هک  دنوشیم  ادیپ  یـصاخشا 

هب عجار  میدـق  ياهيولهپ  دـیاقع  هک  دـینادیمن  امـش  تسا . هدوب  دـیحوت  هب  لئاق  مه  مالـسا ) روهظ  زا  لـبق  یلیخ   ) هقباـس روصع  رد  هک 
مه میدق  سرف  بهذم  هک  دیرادن  ربخ  امش  تسا . نیملکتم  مالـسا و  يامکح  ثحب  عوضوم  لوقنم و  هدوجوم  یتمکح  بتک  رد  دیحوت 
نیا تسا  نکمم  اهیناریا  هک  دینکیم  لایخ  امـش  هزات  دنوشیم  لئاق  دـیحوت  هب  ایند  مامت  هکنیا  زا  دـعب  تسا  بجعت  تسا . هدوب  دـیحوت 

جیورت تلاهج و  راشتنا  رد  یعـس  ارچ  مزیزع ! ردارب  یگرزب !؟ هابتـشا  هچ  دـننک !؟ لاـمیاپ  هداد  تسد  زا  رـصع  نیا  رد  مه  نآ  ار  تقیقح 
اهنآ یتسد  قامچ  بناجا و  تسد  تلآ  ارچ  دیـشکیمن ؟ تسد  هراچیب  ریقف  تلم  نیا  ناج  زا  ارچ  دـینکیم ؟ یناریا  دارفا  نایم  تاـفارخ 

نیملعم هیـسانتم و  بتک  هحیحـص و  سرادم  نادقف  نآ و  فرخزم  مارگرپ  طلغ و  اپاترـس  تالیکـشت  ام و  فراعم  ترازو  ایآ  دیوشیم ؟
رد يرگید  لئاسو  هب  ار  مدرم  هراچیب  نیا  دـیهاوخیم  هدـش  رابرـس  مه  امـش  هک  تسین  یفاک  ناریا  تلم  نیب  رد  لهج  راـشتنا  يارب  قیـال 

لهج يهدیسوپ  ياهانب  راوآ  يور  رب  ار  دوخ  حتف  قریب  ملع  هک  دینادیمن  دینکیم و  هابتـشا  یلو  دینک !!؟ قرغ  ینادان  تلاهج و  سونایقا 
؟ دینکیم ناتدوخ  تلم  نیب  تافالتخا  داجیا  ارچ  مزیزع ! ردارب  دیشک . دهاوخ  دوخ  يهیاس  ریز  هب  یهاوخن  یهاوخ  ار  رشب  هدرک و  بصن 
؟ دینزیم نماد  ار  هقرفت  و  هحفص 36 ] فالتخا و [  شتآ  مه  امـش  هک  دنکیمن  تیافک  ام  لالحمـضا  يارب  میراد  هک  یتافالتخا  نیا  ایآ 
زا يدایز  يهدع  هدرک  هدافتسا  عقوم  زا  هطلاغم  يارب  دونر  هک  دش  ببس  دیدرگ  داجیا  هاش  نیدلارـصان  نامز  رد  هک  يدیدش  ياههنتف  نآ 

يرادیب تساوخیم  هک  عقاوم  نامه  يارب  اصوصخم  امش  هکنیا  لثم  دندرب . نیب  زا  انمض  امش  اب  شکمشک  يانثا  رد  مه  ار  ناریا  نیرونتم 
راکفا اب  گنج  يارب  یهار  هدـش  ایاضق  طـلخ  هطلغم و  هلیـسو  هدرک و  لـگ  ار  بآ  هک  دـیدوب  هدـش  کـیرحت  داـجیا و  دوش  عورـش  تلم 
تاهج زا  یکی  ناریا و  یلعف  ياهیتخبدب  زا  تمسق  کی  أشنم  دینک . زاب  ناریا  نانمشد  يارب  مایا  نآ  دازون  يهنسح  تاساسحا  هحلاص و 

یلعف يهنالهاج  داـضتم  تاـساسحا  ینیبدـب و  نظءوس و  داـجیا  لـئاسو  زا  یکی  تاـمحز و  همه  نآ  زا  تخبدـب  تلم  نیا  نتفرگن  هجیتن 
ناتدوخ ناتدوخ  دیتسه  بناجا  يهدارا  الب  تلآ  طقف  امـش  دیهدن . رارق  دوخ  يارب  تیمها  نیرتمک  لیلد  ار  نیا  دینکن و  هابتـشا  دـیئامش .

گنج داجیا  فالتخا و  ءاـقلا  هلیـسو  ار  امـش  هک  دوب  رامعتـسا  تسایـس  تسین . يربخ  وه  زا  ریغ  هب  هک  دـینادیم  دیـسانشیم و  بوخ  ار 
هب دـینک  زاب  ار  دوخ  مشچ  دـیوش و  قیقد  بوخ  یلو  داد  رارق  تسا ) اهنآ  رب  طلـست  للم و  ءاحما  يارب  اهنآ  هبرح  نیرتمهم  هک   ) یلخاد

. دناهتـشاداو مه  لباقم  رد  هدرک و  تمـسق  دنچ  اطایتحا  مه  ار  امـش  دوخ  دندرک و  ارجا  ار  هلماعم  نامه  مه  امـش  دوخ  اب  انمـض  هک  دینیب 
سوک هناتخبـشوخ  یلو  دیدش . ناریا  رقهقت  هکلب  فقوت و  هلیـسو  ددـجت و  يهداج  نزهار  امـش  دـیدرک . یگرزب  تنایخ  باکترا  اتقیقح 
باتک يهحفص  ود  رد  هحفص 37 ] تسا [ . هداد  همتاخ  ابیرقت  مه  ار  امش  هشاشح  رصتخم و  قمر  نیا  ملع  ریشمش  دش و  هدز  امش  یئاوسر 
تخت ینعی  لدعلاب ) کیف  مکحی  نمب  كریرس  دبوئیس  و   ) دسیونیم هدرک  نارهت  هب  باطخ  هحفص  کی  رد  هدش  هتـشون  رطـس  ود  سدقا 
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وت رد  [ سانلا روهمج  کیف  مکحیس  [و  دیوگیم مه  رگید  هحفص  رد  دنکیم  مکح  وت  رد  لدع  ياضتقم  هب  هک  یسک  هب  دوشیم  دییأت  وت 
مینکیمن ضارتعا  ام  تسا ؟ برع  ناـبز  هب  شینامـسآ  باـتک  ارچ  یناریا  رفن  کـی  میـسرپیمن  ـالاح  درک . دـنهاوخ  مکح  مدرم  روهمج 

هاش هک  ازریم  یلع  دمحم  تسیچ . اهیئوگولهپ  دنچ  نیا  زا  امـش  دوصقم  هک  دـننادیم  همه  اریز  تسیچ  يارب  ترابع  ود  نیا  نیب  ضقانت 
هنتف و لوغـشم  هتخادنا  نایم  ار  دوخ  تسا و  ام  زا  هاش  یلع  دمحم  تسا و  وا  دوصقم  دیتفگ  هداد  رارق  هدافتـسا  هلیـسو  ار  لوا  ترابع  دش 

لوغـشم زاب  تسا و  وا  ترابع  نیا  زا  دوصقم  تسا و  ام  زا  هاش  دـمحا  دـیتفگ  دـش  هاش  ازیم  دـمحا  تفر و  هک  وا  دـیدش  تافالتخا  ءاـقلا 
ترابع نیا  زا  دوصقم  تسا و  ام  زا  يولهپ  دیتفگ  دش  عورـش  هیلاح  هاش  یئارزو  تسایر  گنج و  ترازو  ات  دیدش  دوخ  یلومعم  يهیور 

مود ترابع  هدرک و  هدافتـسا  دوخ  یطایتحا  تالوعجم  زا  اروف  دش  دنلب  يروهمج  يادـص  ات  دـیدش  قافن  ترفن و  داجیا  ثعاب  تسا و  وا 
دوش تلود  تلم و  نیب  تموصخ  ثعاب  هک  یتآاقلا  هب  عورـش  هتخادنا  نایم  ار  دوخ  زاب  دـیدرک و  نآ  هب  داهـشتسا  دیدیـشک و  نایم  هب  ار 

بیصن تنطلس  تخت  تفر و  مه  هاش  دمحا  هرخالاب  دش  زاب  امش  تشم  دودسم و  امـش  رب  مه  یمود  ترابع  زا  هدافتـسا  هار  اقافتا  دیدومن 
نیمه دیتشاد . ار  نآ  تارثا  زا  هدافتسا  عمط  باسح و  هوشر  ار  تاباصتنا  اهيزابهقح و  نیا  انمض  دوخ  لایخ  هب  نوچ  امش  دش . یلعف  هاش 

هب عورـش  قباس  سکعرب  ددـنخیم  امـش  تیامح  هب  نیریاس  لـثم  مه  يولهپ  دیـشخب و  سوکعم  رثا  ریبادـت  نیا  هک  دـیدرک  هدـهاشم  هک 
نماد ار  یلخاد  گنج  شاشتغا و  شتآ  زاب  رداص و  وا  دض  رب  اهلآملا  دحتم  مرهج  هیـضق  زا  دـعب  اصوصخم  دـیدرک و  يرگید  تاعاشا 
دیدش نظءوس  زاربا  هتفگ و  نخـس  یلعف  تنطلـس  هیلع  رب  هدیـسر  یقوش  ياضما  هب  هک  ریخا  ياهلآملا  دـحتم  رد  هحفص 38 ] دینزیم [ .
هجوتم هک  ار  یتاحاضتفا  نیا  دیهاوخیمن  هک  تسا  نیا  رد  بجع  داد ) رارق  ناوتیمن  زیچ  چیه  لیلد  ار  امـش  زیچ  چـیه  اعقاو   ) دـیئامنیم

امـش هک  تسا  يراک  هچ  نیا  رخآ  درادن . هدئاف  امـش  يارب  سئاسد  نیا  هک  دینک  رواب  دـیتسین  رـضاح  دـیروایب و  دوخ  يور  هب  هدـش  امش 
هتـشذگ وا  لزع  زا  لاس  هد  هکنیا  زا  دعب  ار  راغلب  هاشداپ  دنانیدرف  تسا . ام  زا  دیئوگیم  اروف  دوش  هدرب  هک  سک  ره  مسا  دیاهتفرگ ؟ شیپ 

هک ءاملع  زا  کی  ره  مسا  تسا . ام  زا  دـیئوگیم  ار  ینامور  يهکلم  مه  الاح  تسا  اـم  زا  دـیتفگیم  هدـش و  لوزعم  هک  دـیتسنادیمن  دوب 
چیه دناهدوب  ام  زا  دیئوگیم  مه  ار  هللا  تمحر  امهیلع  يزاریش  يازریم  يراصنا و  یضترم  خیـش  الثم  تسا . ام  زا  دیئوگیم  دوشیم  هدرب 

تافالتخا داجیا  ارچ  دـیاهدش ؟ بناجا  تسد  يهچیزاب  ارچ  تسا  سب  ناـیاقآ  دنتـسه !؟ اـم  زا  مه  اـمهرب  ادوب و  دـیئوگب  هک  تسین  دـیعب 
نیکرحم دیربیمن  هدئاف  امـش  رگا  هک  دشیم  هتفگ  دیاش  قباس  دینکیمن . هدافتـسا  اهراک  نیا  زا  امـش  ادبا  هک  دینیبیمن  رگم  دـینکیم !؟

وه و زا  ریغ  هک  دنداد  صیخشت  مه  عالطایب  یلیخ  نامدرم  یتح  تسیچ و  بلطم  دناهدیمهف  همه  رگید  هک  الاح  یلو  دنربیم  هدئاف  امش 
يارب مه  يرهم  ياـج  کـی  تسا  بوخ  دیـشکیمن !!؟ تسد  ارچ  هدـش  هدز  رازاـب  رـس  رب  امـش  یئاوسر  سوـک  تسین و  يربـخ  لاـجنج 

امـش هب  یئاـنتعا  مه  دـینادیم  هک  یتاـماقم  نآ  رگید  دوش  بلـس  امـش  زا  مه  ندـش  تلآ  تقاـیل  هک  یتقو  اریز  دـیراذگب  یقاـب  ناـتدوخ 
هب عورـش  تهج  نیا  هب  هدـش  عورـش  مه  اـهنآ  دزن  امـش  يراـبتعایب  ـالماک  هک  دـینکیم  سح  بوخ  دـیوش  قیقد  رگا  اـیوگ  دـننکیمن 
رس زا  تسد  تسا  سب  نایاقآ ! هحفص 39 ] دناهدومن [ . امش  ياج  رد  اهنآ  ندناشن  رگنس و  ظفح  يارب  ناریا  هب  ینایداق  نیغلبم  نداتسرف 

ناربج ماقم  رد  دیناوتیم  ردق  ره  دینک و  محر  ناتدوخ  تلم  هب  دیسرتب  ادخ  زا  دیورب  دیرادرب ، تاکرح  نیا  زا  تسد  دیورب  دیشکب  تلم 
رد هک  ياهیامرـس  هناگی  دش . دیماان  دیابن  ادخ  زا  لاح  ره  رد  یلو  تسین  ناربج  لباق  امـش  تاراسخ  هچ  رگ  دـیئآرب  دوخ  هتـشذگ  لامعا 

راداو و ار  رشب  یلعف  مولع  هک  تسا  دیحوت  تقیقح  دننک  تمواقم  اهیئاپورا  لباقم  رد  نآ  يهلیـسو  هب  دنناوتیم  تسا و  اهیناریا  تسد 
کی نیا  دیهاوخیم  امـش  دیریگب ؟ تخبدـب  تلم  نیا  تسد  زا  مه  ار  نآ  دـیهاوخیم  ارچ  امـش  دـنکیم . هدرک و  نآ  هب  فارتعا  روبجم 
اپورا هب  ناریا  زا  لکلاب  دـناهدرک  ذـخا  اهیناریا  زا  اهیئاپورا  هک  بط و و و )... موجن ، تایعیبط ، تایـضایر ،  ) مولع ریاـس  دـننام  مه  ملع 

ملع و هب  تبسن  یگرزب  تایانج  امش  دیراد ؟ ناریا  اب  امش  هک  تسا  ینمشد  هچ  نیا  رخآ  دنامب . مورحم  مه  نآ  زا  تلم  نیا  هدش و  لقتنم 
یلو دیدرک  تلاج  رشن  هب  یگرزب  کمک  امـش  هک  مرثأتم  نم  دیدومن ، باکترا  ار  یمیظع  یعامتجا  تنایخ  امـش  دیدش . بکترم  قالخا 

هک دینک  فارتعا  دیاب  الاح  منکیم  نامگ  دـیدمآرب . قح  قیقحت  ددـصرد  امـش  هک  مدنـسرخ  زاب  مدنـسرخ و  سلجم  نیا  لیکـشت  زا  نم 
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جیورت ضوع  دیـشکب و  تسد  تلاهج  يرکفیب و  نیا  زا  دوش  وا  تافـص  هب  فصتم  یقولخم  کی  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  لاعتم  قلاـخ 
کی سبح  رد  هدش و  دیعبت  هاش  نیدلارصان  تسد  هب  هک  يزجاع  رـشب  دیوش  فرتعم  دیئآرب و  ناریا  هب  تمدخ  ددصرد  فالتخا  قافن و 

. لوقعلا ریحم  تادوجوم  همه  نیا  قلاـخ  تافـص  هب  دـسر  هچ  تسین  يوـق  درم  کـی  تافـص  ياراد  تسا  هدرم  هرخـالاب  هدـنام و  زاـبرس 
داجیا بولق  مامت  رد  هک  متفگ  رمؤت ) امب  عدـصاف   ) يهیآ ریـسفت  رد  هک  یتقیقح  تسا ) یهیدـب  تسا  حیحـص  درک  راـهظا  ناـخ  هللادـبع  )
تردق روهقم  ءانثتساالب  تاقولخم  هحفـص 40 ] مامت [  تسا و  كرـش  بئاوش  مامت  زا  هزنم  صلاخ  دیحوت  تقیقح  نامه  دـنکیم  عدـص 

ماقم ياراد  اهنیا  تسا . نیریاس  هب  تبسن  اهنآ  یلاعت  زربت و  دندش  دوجوم  ءایلوا  ءایبنا و  زا  رشب  نایم  رد  يزربم  دارفا  رگا  دنتـسه . یهلا 
تایآ دنـشاب . هتـشاد  تسا ) وا  تاذ  نیع  هک   ) یهلا تافـص  هب  سرتسد  هک  دنانیا  زا  رتکچوک  یلو  دناهدوب  میظع  ردق  دـنمجرا و  خـماش 

دیحوت نامه  دومن  نآ  هب  توعد  ار  رشب  ص )  ) لوسر ترضح  هک  يرما  نیلوا  و  تسا . هدومن  تقیقح  نیا  رـشن  رد  يدایز  رارـصا  هینآرق 
هدوب دـیحوت  زا  دـعب  مامت  دومرف  عضو  رـشب  يارب  هک  یعامتجا  نیناوق  ۀـیلک  اوحلفت ) هللا  الا  هلا  ـال  اولوق   ) دـنزیم داـیرف  هک  تسا  صلاـخ 

یلع مکاح  یقیقح و  ناطلـس  هک  دیـشک  دهاوخن  ینامز  درک و  دهاوخ  هدرک و  دییأت  ار  دیحوت  تقیقح  راکفا  هعـسوت  ملع و  یقرت  تسا .
. دوشیم نیئزهتـسملا ) كانیفک  انا   ) يانعم هجوتم  ار  رـشب  هک  درذـگیمن  يزیچ  دـش . دـهاوخ  هللا ) الا  هلا  ـال   ) هملک نیمز  يور  قـالطالا 

نیا ناج  زا  تسد  دیورب  دوش . دراو  قالخا  ملع و  رب  تیانج  نیا  زا  شیب  هک  دیوشن  رـضاح  دـیرادرب و  تلاهج  نیا  زا  تسد  تسا  بوخ 
هب نیا  زا  شیب  دینکن و  هیهت  یـسایس  نادایـص  يارب  ياهنیمز  دیـشوکن و  دوخ  تلم  نطو و  دـض  رب  نیا  زا  شیب  دـیرادرب و  هدرم  مین  تلم 

رصع تافاشتکا  مولع و  هلیسو  هب  ار  دیحوت  تقیقح  نیضراعم  ادخ  هک  دینادب  درادن و  هدئاف  امش  يارب  هک  دیهدن  تمحز  نیریاس  دوخ و 
هحفص 41 ] مکیلع [ . مالسلا  قیفوتلا و  هللا  نم  و  درادب . قفوم  ار  همه  دنوادخ  تخاس . دهاوخ  هتخاس و  لوذخم  بوکنم و  رضاح 

دمحم خیش  ياقآ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  ياقآ  ترـضح  زا  يرئاح  نیـسحلادبع  ياقآ  هک  یئاهباوج  لاؤس و 
دومن هئاقب  لوطب  نیملسملا  هللا  عتم  یصلاخ 

ۀجح یمظع  هللا  ۀیآ  ياقآ  ترـضح  نیب  نارهت  رد  هک  نایئاهب  غلبم  اب  هرظانم  باتک  هک  دندومرف  رارـصا  دزی  مرتحم  یلاها  زا  ياهدع  نوچ 
تایرظن منکب و  هللا  ۀیآ  ترضح  زا  دنچ  ییاهلاؤس  متسناد  مزال  دوش  عبط  هداعا  یصلاخ  دمحم  خیش  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالا و 

یتمدخ هار  نیا  زا  هکنآ  ات  مهد  رارق  یمومع  راکفا  ضرعم  رد  ار  مالـسا  ملاع  فوسلیف  ینادمـص و  میکح  ینابر و  ملاع  هناگی  نآ  هیلاع 
هلئـسا و صن  کنیا  المع  نسحا  نم  رجا  عیـضی  هللا ال  و  مشاب . هدرک  هیهت  نونب ) لام و ال  عفنی  ـال   ) زور يارب  ياهریخذ  مالـسا و  ملاـع  هب 
زا دعب  و  دش ؟ هتفرگ  هرظانم  نیا  زا  یلمع  هجیتن  ایآ  س -  دننکب . ینایاش  هدافتسا  نآ  زا  نیملـسم  مومع  مراودیما  میامنیم  جرد  ار  هبوجا 

ار نآ  قوقح  دندرک و  درط  هرکاذم  نیا  زا  سپ  ار  وا  نایئاهب و  زا  هتـشاد  یبجاوم  یقیقحت  هللادبع  هک  مدینـش  ج -  دـش ؟ هچ  هرکاذـم  نآ 
هک دوب  قلطم  هللادبع  نامه  تسا  رشتنم  هلاسر  رد  هک  یقیقحت  هللادبع  یتیآ  ياقآ  يهتـشون  قبط  نکل  دش و  كولفم  یلیخ  دندومن و  عطق 
اب طقف  اتقیقح  دـندوب  مهتم  يرگیئاهب  هب  هک  یئالـضف  زا  یـضعب  هک  دـش  نیا  هرظانم  نآ  یلمع  هجیتن  و  [ 1  ] دش توف  لاس  کی  زا  دـعب 

مرتحم و دنمـشناد  لثم  دندرک  نایئاهب  تافارخ  راهظا  رد  لماک  تیدج  طاشن و  دندوبن  لئاق  اهنآ  تافارخ  هب  دنتـشاد و  ترـشاعم  اهنآ 
يدایـش و تافارخ و  راهظا  رد  نآ  همیمـض  اب  لیحلا  فشک  باتک  دلجم  هس  هک  یتفت  يدزی  یتیآ  نیـسحلادبع  ياقآ  بانج  مظعم  لضاف 

دلجم راهچ  هک  يدرجورب  يوکین  نیـسح  ازریم  اقآ  ياقآ  دنمورین  فوسلیف  دنمجرا و  هحفص 42 ] لضاف [  دننام  هتـشون و  نایئاهب  يرارط 
ینبم یباتک  هدش و  تیبرت  ابیرقت  يدنفا  سابع  هناخ  رد  هک  یحبص  ياقآ  مرتحم  لضاف  دننام  هتشون و  عوضوم  نیع  رد  وکین  هفسلف  باتک 

زا هدوب و  یئالع  هللا  ۀـمحر  روای  نز  هک  ناریا  یـسدق  وناب  دـننام  درک و  رـشن  عبط و  هتـشون و  یحبـص  مان  هب  هداوناـخ ، نآ  زا  يدـیماان  رب 
يوریپ ندوب و  یحابا  نایئاهب و  یسومان  عئاجف  هرابرد  ۀقیقح  هقراب  باتک  دومن و  جاودزا  يرگید  هب  تشگ و  ناملسم  ادج و  دوخ  رهوش 

باتک دوب  نایئاهب  هدـمعا  زا  هک  داصتقا  حـلاص  ياقآ  داهن  كاپ  ناوج  نینچمه  دومن و  رـشن  عبط و  سومان  ضارعا و  رد  اهتسینومک  زا 
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هب دنتـشاد  داوس  رگا  هدش  فرـصنم  تیئاهب  زا  هک  دنتـسه  يریثک  قلخ  اهنآ  دننام  دومن و  عبط  فیلأت و  لیحلا  فشک  دـییأت  رب  ار  ظاقیا 
درک ادـیپ  عالطا  هکنآ  زا  سپ  قباس  هاش  دـنتفر و  رانک  هب  انکاس  دنتـشادن -  داوس  هک  نانآ  دـندومنیم و  مالعا  ار  تیئاهب  داسف  رثن  مظن و 

دوشن و مدختسم  يرکـشل  يروشک و  زا  معا  یتلود  رئاود  رد  نانآ  زا  يدحا  هک  دومن  رداص  لآملا  دحتم  تسب و  ار  نایئاهب  ياهناتـسبد 
نیا لاثما  تشگ و  لصفنم  دوخ  لغش  زا  دوب  نوشق  یلام  روما  يدصتم  پیترس و  تقو  نآ  يرگیئاهب و  هب  فورعم  هک  یئالع  رکـشلرس 

نآ هب  یناریا  زغمیب  رفن  دنچ  طقف  درادن و  يرثا  چیه  دالب  ریاس  ناتسبرع و  رد  يرگیئاهب  هک  تسا  يرس  هچ  س -  دش . عقاو  رایسب  روما 
دناهتـشاگن یبرع  ناـبز  هب  هک  ءاهبلادـبع  باـب و  ياـهباتک  هک  نیمه  بارعا  هک  تـسا  نـیا  لوا  دراد  یفلتخم  بابـسا  ج -  دـندیورگ ؟

لیلد هب  یتجاـح  هک  دـنوشیم  رفنتم  رجزنم و  ناـنچ  هدیـشارتن  هدیـشارخن  یبرع  نیا  زا  دـهدیم و  تسد  اـهنآ  هب  عوهت  تلاـح  دـننیبیم 
القع و مسق  لوا  دـنوشیم  مسقنم  مسق  ود  رب  نوچ  یبرع  ریغ  دالب  ریاس  اـما  دـنرادن  وا  دوخ  نانخـس  زا  جراـخ  نآ  نـالطب  يارب  يرگید 
 ] ناینامثع فرط  زا  هنرداب  هدرک و  عولط  ناردـنزام  زا  هک  ءاهب  باـنج  ینعی  متـسیب  نرق  يادـخ  متا  رـصع  ربمغیپ  هتبلا  اـهنآ  نادنمـشناد 
راد هب  اجنآ  زا  هتفر و  كاخ  ریز  تبقاع  نادـنز  نجـس و  زا  هلان  یلج و  ریز  تیهولا  لاس  دـنچ  زا  سپ  اکع  رد  دـش و  دـیعبت  هحفص 43 ]

ءابآ و دیاقع  تیلم و  هب  هک  هدیقع  شوخ  حولهداس و  نامدرم  مود  مسق  دـنیامنیم  ءازهتـسا  هرخـسم و  هدومن  لفـسا  لوزن  یهلا  تازاجم 
يادـخ هب  دـنهدیمن و  تسد  زا  ار  تب  واـگ و  زگره  مه  مسق  نآ  اـقیرفا  دـالب  زا  یـضعب  نینکاـس  اهودـنه و  لـثم  دنتـسه  دـنباپ  دادـجا 

ءاهب تایعدم  هک  درادن  مه  ینادنمـشناد  دناهتفگ و  یطوبرمان  هچ  دمهفب  هک  دنادیمن  یبرع  نابز  یناریا  اما  دنوشیمن . دقتعم  ناردـنزام 
اهنآ ءاهب  دوخ  هک  ینانچمه  درادن  دوجو  تسه  دالب  ریاس  رد  هک  هدیقع  نسح  نآ  مه  هماع  نیب  زا  دننک  هجاوم  ءازهتسا  هیرخـس و  هب  ار 

شیوشت و بجوم  هک  يرگید  ببـس  دـنکیم  ریثأت  مانغا  نآ  رد  لیئارـساینب  هلاسوگ  يادـص  هک  تسا  نیا  هللا . مانغا  هب  هدرک  فصو  ار 
هک دراد  قلطم  هداس و  لهج  هن  هدنام  ملع  لهج و  نیب  ناریا  العف  مومع  روط  هب  هک  تسا  نآ  تسا  ناریا  رد  فالتخا  يدایز  بارطـضا و 

دنیوگ دنهد . باوج  یملع  هلدا  هب  ار  نیطایـش  نارگیزاب  نیهبـشم و  هک  دنراد  یملع  هن  دـننک و  در  یگداس  هدـیقع و  نسح  هب  ار  نادایش 
هک درک  تیاکـش  دلب  ملاع  دزن  دش و  رثأتم  خیـش  دـیوریم  اجک  سجن  خیـشآ  تفگ  تخاس و  بطاخم  ار  وا  هدیـسر  يدـنوخآ  هب  یلاقب 

بطاخم سجن  ار  وا  لیلد  هچ  هب  تفگ  ملاـع  درک  فارتعا  تراـسج  نیا  هب  لاـقب  لاوئـس  راـضحا و  زا  سپ  هدومن  یتراـسج  نینچ  لاـقب 
هب دعب  دوشیم و  سجن  دمآرد  شیشن  نایلغ و  هب  هک  نیمه  تسا  رهاط  روگنا  بآ  یتفگ  سرد  رد  اریز  مدینش  وت  زا  تفگ  لاقب  یتخاس 
امش هجرد  هب  زونه  تفای  لاغتشا  لیـصحت  هب  تشاذگ  رـس  رب  همامع  دوب  رهاط  نم  لثم  لاقب  صخـش  نیا  دوشیم  رهاط  دیـسر  هک  هکرس 

روذـعم ار  لاقب  دـیدنخ و  ملاع  هدیـسرن  هکرـس  هجرد  هب  هدـمآ و  شوج  هب  هک  تسا  يروگنا  بآ  لاح  وا  لاـح  دوش  رهاـط  هک  هدیـسرن 
زونه ملع  هجرد  هب  دـندش و  هحفـص 44 ] رادـیب [  تلفغ  باوخ  زا  تیطورـشم  بالقنا  زا  سپ  تسا  روط  نیا  العف  ناـیناریا  لاـح  تشاد .

يرگیئاهب شیادیپ  ببـس  تسه  ناریا  رد  هک  یملعیب  نیمه  دنراد  ار  ندش  هکرـس  زا  لبق  شـشوج  لاح  رد  روگنا  بآ  لاح  دندیـسرن 
هب هکنیا  يارب  یفاک  تاـمولعم  زونه  نوچ  دـنداد و  تسد  زا  دنتـشاد  اـقباس  هک  تماـیق  زور  باـسح  ءازج و  هب  هدـیقع  ناـیناریا  اریز  دـش 

عاونا هکلهم  تاوهش  ماجنا  يارب  هدافتسا و  تصرف  نیا  زا  یئاهب  نادایـش  دندرکن  ادیپ  هداوناخ  مظن  نتـسسگ  تاوهـش و  رد  طارفا  دسافم 
ریغ تاوهـش  ماجنا  يارب  ار  يزیچ  ره  تسینومک  ياهیحابا  دننام  هدومن و  زواجت  یهلا  دودح  ۀلیـضف و  دویق  زا  دـندرب و  راک  هب  ار  لئاسو 

تسین قفاوم  مه  اهنآ  دیاقع  اب  هکنیا  ولو  دندش  قفتم  اهنآ  اب  المع  دنرادن  یهلا  باذع  سرت  هک  تاوهـش  بابرا  دنتـسناد  زیاج  دودحم 
نیمه دنرادن  دنیوگب  اهنآ  هب  هک  هچنآ  زا  كاب  دنرادن و  هتـسد  نیا  هطـساو  هب  هکلهم  یناویح  تاوهـش  ماجنا  زج  هب  يروظنم  اهنیا  اریز 

هک یمالـسا  عماجم  هک  دیئامرفیم  روصت  ایآ  س -  دش . دهاوخن  هدرب  ناریا  رد  اهیئاهب  زا  یمـسا  دورب  الاب  اهیناریا  تامولعم  حطـس  هک 
هب طونم  یحالـص  عفن و  ره  ج -  دریگب ؟ ار  اهنآ  لاثما  اهیئاهب و  دسافم  ولج  تسا  نکمم  هدش  لیکـشت  ناریا  ياهناتـسرهش  بلاغ  رد 
نم نکل  دوشیم و  نکهشیر  دوباـن و  هریغ  يرگیئاـهب و  هتبلا  دنـشاب  ملاـع  عماـجم  نیا  نیدـئاق  رگا  تسا  لـهج  دولوم  يداـسف  ره  ملع و 

مدید و دش  لیکشت  رویرهـش )  20  ) هثداح زا  دـعب  مالـسا  مان  هب  هک  یعماجم  نارهت  هب  نتـشگرب  زا  دـعب  مدوب و  رود  نارهت  زا  لاـس  تسیب 
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نیا زا  یبـیرغ  بیجع و  ياـهزیچ  یلو  درک  هدافتـسا  اـهنآ  زا  ناوـتیم  دوـشیم و  تهج  ره  زا  ناریا  حالـصا  يارب  هـک  مدرکیم  لاـیخ 
مالسا نید  زا  دنربخیب و  ایند  زا  دنتسه و  بکرم  لهاج  الوا  عماجم  نیا  نیدئاق  هک  اریز  مدش  سویأم  هنافسأتم  اهنیا  زا  هک  مدید  عماجم 
مالـسا ررـض  هب  مدرک  هدهاشم  نارهت  رد  مالـسا  نید  مان  هب  هک  یتوعد  ایناث  دننادیمن . ار  یمالـسا  قیاقح  دنرادن و  یعالطا  هرهب و  چـیه 

هب اصوصخم  دـنکیم  رـشتنم  نید  مان  هب  ار  تافارخ  دـناشکیم و  ارقهق  هب  ار  ناناملـسم  هکنیا  تهج  هب  دوشیم  هحفـص 45 ] مامت [  رتشیب 
یمالـسا قیاقح  میلعت  سیردت و  لحم  هکنیا  ياج  هب  سرادم  نیا  هدش  سیـسأت  نارهت  رد  یمالـسا  تامیلعت  مان  هب  هک  یـسرادم  هطـساو 

فعـض و بجوم  رگید  قیرط  زا  هک  تسا  نکمم  دنک  ادـیپ  همادا  رگا  هتـساوخن  يادـخ  تسا  تافارخ  هب  قیوشت  جـیورت و  هاگیاج  دـشاب 
ار اهنیا  بکرم  لهج  رد  بصعت  درادـن و  دوجو  هلقاع  هرکفم و  هوق  عماـجم  نیا  رد  اـثلاث  دوشب . هملک  فـالتخا  تدـش  تناـید و  یتسس 

دنراد هک  یلهج  رب  هوـالع  دوـشیمن  هدـهاشم  اـهنیا  رد  یتـین  نـسح  دـنلاحلا و  هبـشم  عـمجم  نـیا  دارفا  زا  یـضعب  اـعبار  دـنکیم . هرادا 
عماجم نیا  زا  يریخ  يوب  هتفر  مه  يور  دنیامنیم  هرادا  ار  عماجم  نیا  ضعب  دـناهدمآ و  نیرهنلا  نیب  ای  دـنه  زا  هک  یـصاخشا  اصوصخم 
مالـسا نید  ینابم  فیعـضت  زج  هب  يروظنم  ضرغم و  ای  دناهناوید  افرـص  اهنیا  نایدصتم  ای  دیآیمن  هدـش  لیکـشت  نید  مان  هب  هک  نارهت 

ار اـهنآ  تامادـقا  زا  یـضعب  لاـثم  يارب  دـنکیمن . ادـیپ  زیچ  ود  نیا  زا  یکی  رد  يدـیدرت  درگنیم  اـهنیا  لاـمعا  هب  هک  یـسک  دـنرادن 
زا دـنریگب و  ار  باجحیب  نانز  ولج  هک  دـنیامنیم  اوغا  ارغا و  ار  ناحولهداس  هعمج  دجـسم  هاش و  دجـسم  رازاب و  رد  منکیم  يروآداـی 

هیدـجما هیرظنم و  ياهرختـسا  باجحیب و  نز  زا  رپ  یئاراد  ترازو  اصوصخم  یتلود  رئاود  هک  یتروص  رد  دـننک  تعناـمم  اـهنآ  دورو 
ماقم هک  ناریا  نانز  نیرتزربم  دـشابیم و  هدامآ  درم  نز و  طلتخم  صقر  يارب  اههناخاشامت  نارـسفا و  ياههاگـشاب  طلتخم و  يانـش  يارب 

ار تاسـسؤم  نیرتگرزب  تیوضع  تسایر و  دننکیم و  زاورپ  اکیرما  وکـسم و  نیبام  هکلب  باجحیب  ناریا  رد  طقف  هن  دنتـسه  اراد  ار  لوا 
دوخ هکنیا  اب  تسا  نارهت  ياهباجحیب  تازربم  زا  هعمج  ماما  ياقآ  مناخ  دنتـسه و  اراد  هریغ  خرـس و  دیـشروخ  ریـش و  تیعمج  دـننام 

نز تسد  تسا  ینید  مولع  بـالط  یبرم  هک  رالاسهپـس  هسردـم  سیئر  دـشابیم و  باـجح  رادـفرط  ناـیاقآ  زا  زاـمن و  شیپ  هعمج  ماـما 
دنوریم يزامن  شیپ  يارب  اـهبارحم  رد  نارهت  ءاـملع  رتشیب  دربیم و  تلاوت  هحفص 46 ] يارب [  هاگـشیارآ  هب  هتفرگ  ار  دوخ  باجحیب 

دوشیم و رـشتنم  هنانز  ياههمانزور  دـندرگیم و  اهامنیـس  اهنابایخ و  رد  یگنرف  نانز  لکـش  هب  ناـشیا  نارتخد  ناـنز و  هک  یتروص  رد 
نیا روظنم  منادیمن  دراد  تیمـسر  راکـشآ و  ناریا  ءاحنا  رد  ءاشحف  تاسـسؤم  تسا و  باـجحیب  نز  زا  رپ  هریغ  قوقح و  ياههاگـشناد 

هملک و هقرفت  فالتخا و  نیا  دـنریگب  دـنهاوخیم  هجیتن  هچ  تسیچ و  دـجاسم  رازاب و  هب  باجحیب  نانز  دورو  زا  يریگولج  زا  اههناوید 
زا ار  رازاب  لها  هکنیا  زج  هب  دیـشک  دـهاوخ  تکاله  قیمع  لادوگ  هچ  هب  ار  ناریا  هدیـسر  اهتنا  دـح  هب  ناریا  رد  هک  لاعفا  قالخا و  نیابت 

ریاـس دـنهدب و  صاـصتخا  هریغ  رازهلـال و  ناـبایخ  رد  يدوهی  ینمرا و  هبـسک  هب  ار  اـهنآ  تورث  دـننکب و  مورحم  ناـنز  شورف  دـیرخ و 
مه نآ  زا  دونـشب  دجـسم  رد  یعرـش  هلئـسم  ای  یفرح  ای  هملک و  ینز  اقافتا  رگا  تسین و  يرگید  زیچ  دننک  مورحم  اهنآ  زا  ار  اهناملـسم 

رهـش تورثرپ  ابیز و  لامـش  قلطم و  لهاج  نارادنید  صتخم  رهـش  نفعتم  فیثک  بونج  دوشیم  مسقنم  مسق  ود  هب  نارهت  دشاب . مورحم 
یتراجت تاسـسؤم  اههاگنب و  یتلود و  رئاود  لوا و  هتـسد  بیـصن  نفعتم  فیثک  رازاب  نارهت  تورثاب  بکرم و  لهاج  ناـنیدیب و  صتخم 

عنم دجـسم  هب  دورو  زا  ار  اهنآ  هک  باجحیب  نانز  نامه  ولج  یتلود  رئاود  رد  عوضخ  قلمت و  لامک  اب  لوا  هتـسد  مود و  هتـسد  بیـصن 
رهاظت نایئاهب  دض  رب  یعونـصم  رادنید  هتـسد  نیا  رگید  لاثم  دنیامنیم . دنراد  هک  یبلاطم  ماجنا  ياضاقت  دنروآیم و  دورف  رـس  دـنکیم 

يارب تسا  نایئاهب  تسد  هب  ابیرقت  دوخ  تاجایتحا  مامت  هک  دـننکیمن  رکف  رهـش و  بونج  دـجاسم  رد  ای  نارهت  بسک  رازاب  رد  دـننکیم 
ریدم نایردنمـس  تسا و  وا  تسد  نارادنید  نامه  كاروخ  نارهت و  مدنگ  هک  ولیـس  سیئر  یئالع  هللا  تمعن  منکیم  ضرع  ار  نیا  هنومن 

دنراد و وا  هب  جایتحا  ینید  عماجم  یناوخهضور و  یئاچ  رکـش و  دـنق و  يارب  یتح  نارادـنید  نامه  ناریا و  همه  هک  ياچ  رکـش و  دـنق و 
فیثک مسا  نیا  هب  هداوناخ  نیا  هدـیمان و  رما  يداـیا  ار  وا  ردـپ  دـج و  یلع  نیـسح  ازریم  هک  رهبانبا  رـسپ  يداـیا  هحفـص 47 ] گنهرس [ 

اهنآ لاثما  دشابیم و  ترـضح  یلعا  صوصخم  کشزپ  هکنوچ  تسا  وا  تسد  رد  ناریا  بوبحم  تخبناوج  هاشنهاش  ناج  هک  دـنرختفم 
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عوشخ عوضخ و  یسولپاچ و  قلمت و  اهنآ  هب  يرادا  ای  یتراجت  روما  يارب  هچ  زور  بش و  نارادنید  نامه  دنتـسه و  یتلود  رئاود  رد  هک 
هک مینک  روصت  تسین  نکمم  مینک و  لمح  نونج  رب  اهنیا  هکنیا  رگم  درادـن  قفاوت  لامعا  نیا  اب  يرادـنید  هب  تارهاـظت  نیا  دـنیامنیم .
رد طقف  اما  دـننکیم  عارتخا  دـسافم  هنوگنیا  داجیا  يارب  یماکحا  مالـسا  نید  فالخرب  هک  اریز  دنتـسه  مالـسا  تمدـخ  ددـصرد  اـهنیا 

هنیس و فشک  هب  لئاق  هک  یسک  هدرک و  حابم  ار  نیمدق  نیفک و  هجو و  فشک  مالسا  هکنآ  لاح  دراد و  ریثأت  هعمج  دجسم  هاش و  دجسم 
اریز زگره  ج -  دنهاوخیم ؟ يداه  کی  دنلهاج و  هک  دیئامرفیمن  روصت  ایآ  س -  تسا . مالـسا  نید  فلاخم  دنـشابیم  نز  نار  قاس و 
نانز لمع  نیملـسم و  هریـس  ءاملع و  عامجا  هفیرـش و  ثیداحا  نآرق و  تایآ  هک  مدومن  للدم  هتـشون و  باجح  هب  عجار  یباتک  هدـنب  هک 
دنراد رظن  هچ  تسین  مولعم  هک  نیـضرغم  نیا  دراد  نیمدـق  نیفک و  هجو و  فشک  هحابا  رب  تلالد  همه  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  ربمغیپ و 
تقرس مدوب  هداتسرف  هعبطم  هب  هک  ار  باتک  يرایسب  جراخم  اب  تسا  هتشاذگن  یقاب  اهنیا  تسد  رد  يهناهب  باتک  نیا  دندیمهف  هک  نامه 

ایوگ هک  دندومن  رشن  ار  یبلاطم  هیعرش  ماکحا  نم و  تایرظن  سکع  هب  مالسا  يایند  همانزور  رد  دندرک و  تعنامم  نآ  رـشن  زا  دندومن و 
روصت مناوتیم  هنوگچ  سپ  دندومن  تعنامم  نآ  رشن  زا  مداتسرف  همانزور  يارب  متشون  هک  یبیذکت  متسه و  لئاق  روچخاچ  رداچ و  هب  نم 
مولعم هک  نیمه  دنشابیم  مالسا  قیاقح  بلاط  رگا  دنزومایب و  ملع  دیاب  دنتسه  لهاج  رگا  تسا  تامادقا  نیا  ثعاب  اهنیا  لهج  هک  منک 

هحفـص 48] ياههبـش [  هدنب  يارب  دنیامن  تعنامم  نآ  رـشن  زا  دننک و  در  ار  نآ  هکنآ  هن  دنوشب  مالـسا  مکح  داقنم  دیاب  دنتفر  هابتـشا  دش 
هرابود ج -  دیراد ؟ نآ  زا  ياهخـسن  العف  دـیدومرف  هراشا  هک  یباتک  ایآ  س -  دنـشابن . هناوید  رگا  دـنراد  يرگید  ضرغ  اهنیا  هک  تسین 

یلیخ ناریا  رد  ناـیئاهب  دـیدومرف  رکذ  هک  يرارق  زا  دوشیم س -  رـشن  عبط و  اـبیرق  هللاءاـشنا  مداتـسرف و  نارهت  هب  متـشون و  لوا  زا  رتـهب 
يارب تسین  اهنیا  دوجو  زا  يرطخ  چیه  دتمم ) هدنخ  زا   ) دعب ج -  تسا ؟ اهنآ  تسد  رد  روما  یـضعب  مامز  هک  نوچ  دـناهدش  كانرطخ 

یـسایس و هدافتـسا  العف  هک  یئاهنآ  ای  دـنوشیم  دوبان  نایئاهب  دریگیم و  جاور  ملع  ای  تسا  رما  ود  نیب  ددرم  ناریا  رد  نایئاهب  رما  هکنیا 
روصت امـش  نیا  رب  هفاضا  دـنوشیم . مامت  نایئاهب  مه  تروص  نیا  رد  دوش  مامت  ناشیدـنمزاین  دـننکیم  ناـیئاهب  زا  یناوهـش  یـسوساج و 
نئمطم دوشب  مالسا  رب  روصتم  يرطخ  نآ  رد  نایئاهب  ندوب  زا  هک  دنراد  يرثا  ملاع  رد  لهاج  ناوتان  فیعـض  ینویلیم  هدزناپ  هک  دینکیم 
ماکحا قیبطت  هب  رگم  دوش  هرادا  ملاع  هزات  تاعرتخم  اب  تسا  لاحم  اریز  دنتـسه  مالـسا  نیناوق  هب  دنمزاین  ملاع  لها  تیرـشب و  هک  دیـشاب 

رب هک  تعیبط  تانونکم  زا  یتمـسق  هک  هچ  دـنزجاع  رـصع  نیا  رـشب  ندرک  هرادا  زا  يرـشب  هصقان  نیناوق  هقباس و  عیارـش  هک  نوچ  مالـسا 
الا مالسا و  نیناوق  هب  لمع  زج  هب  تسین  ياهراچ  رشب  ندرک  هرادا  تداعس و  مظن و  يارب  هدش و  فشک  فالخا  يارب  دوب  روتسم  فالسا 
دـش دهاوخ  دوبان  تیئاهب  طقف  هن  دنامب  یقاب  نیمز  يور  رـشب  هک  دشاب  نیا  ردقم  رگا  دش  دهاوخ  دوبان  نآ  هنوکـسم  نیمز  هکلب  تیرـشب 

ناـیئاهب و زا  يرطخ  هچ  رگید  دـنوشب  دـیاب  یخیراـت  ثداوح  ءزج  همه  هعوضوم  نیناوق  هقباـس و  عیارـش  زا  معا  نید  زا  ریغ  هچ  ره  هکلب 
يدنفا سابع  ادخ و  یلع  نیـسح  ازریم  هک  دنک  تعانق  عیانـص  هب  ینارون  رـصع  نیا  رد  تسا  نکمم  لقاع  رگم  تسا  روصتم  نانآ  دـننام 

 ] يرگیئاهب هب  هدیقع  هک  دینکن  لایخ  تسا  اهنآ  تسد  رد  روما  مامز  هک  دیدرک  روصت  امـش  مدرب و  مسا  هک  یئاهنآ  تسا  ادـخ  رـسپ 
ابیرقت شیپ  لاس  دـص  يرگیئاهب  هب  دنتـشاد و  هدـش  لافغا  ماوع  حولهداس و  ناردـپ  هک  دنتـسه  ینامدرم  اهنیا  هکلب  دـنراد  هحفص 49 ]

نکل دندوب و  هتفر  اطخ  رب  ناشناردپ  هک  دـندرب  یپ  دـندرک  يرادا  ای  یقوقح  صقان  لیـصحت  دـنتفر و  هک  اهنیا  دالوا  دـندوب و  هدـیورگ 
ار و مالـسا  نید  مه  دـنداد و  تسد  زا  ار  يرگیئاهب  کلـسم  مه  دـندش و  ربخیب  مالـسا  زا  دـندش  تیبرت  یئاهب  ياـههداوناخ  رد  نوچ 

دنلئاق ملاوع  يارب  ار  یئادخ  هن  دننادیم و  ادخ  ار  یلع  نیسح  ازریم  هن  دنتـشگ  ینیئآ  ره  ینید و  ره  رکنم  ضحم و  یحابا  دندش  نیدیب 
دنچ يدارفا  رد  دـش و  هچنانچ  یتسیلایرتام  ینیدیب و  جاور  يارب  دوشب  هلیـسو  هک  دوب  نیمه  ناریا  رد  يرگیئاـهب  داـجیا  یلوا  ضرغ  و 

گنهرـس دـینک  تقد  دندیـسر  یتسیلایرتام  هب  يرگیئاهب  هطـساو  هب  اهنآ  هک  دـیمهفیم  یبوخ  هب  دـینادب  ار  اـهنیا  مسا  رگا  درک  ریثأـت 
دـیؤم و ریبد  نسح  خیـش  شناسک و  ملعا و  حـتف  شناردارب و  يدایا و  گنهرـس  شناردارب و  یئالع و  رکـشلرس  شناردارب و  شیامزآ و 

تسا ادخ  یلع  نیسح  ازریم  هک  دنراد  هدیقع  اهنیا  هک  دینکیم  روصت  ایآ  اهنآ  لاثما  دنراد و  تسد  ریز  هک  ینز  دنچ  یمیمص و  دمحا 
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هدـیقع ءاهب  ياعد  هب  ای  هدومن  ناهج  دوخ  يارب  اههام  نییعت  ءاهب  ياعد  هکنیا  ای  هدـش  ینیـسح  تعجر  هکنیا  ای  تسا  ادـخ  مظعا  رهظم  ای 
وا دج  دنک  هچ  هراچیب  ملعا  حتف  نکلو  دننادیم  هرخسم  ار  اهفرح  نیا  نایدا  ریاس  لها  اهناملسم و  زا  رتشیب  ناشدوخ  اهنیا  هتبلا  دنراد 

بحاص دینـش  ادعب  تسا  یلع  نیـسح  ازریم  وا  هدرک و  روهظ  نامزلا  بحاص  هدرک  لایخ  دوب  حولهداس  ناقهد  یناتـسدرا  یلع  حـتف  دـیس 
هب نامزلا  بحاص  يارب  شیوخ  نان  زا  دنکیم  تسیز  دنتـسه  نامزلا  بحاص  رکنم  هک  اهینـس  راشف  رد  هدـنام و  اکع  رد  هنـسرگ  نامزلا 
هب ملعا  حتف  بقل  ماوع  مدرم  نیا  قیوشت  يارب  دش و  لاحشوخ  یلیخ  دوب  هنـسرگ  یلیخ  تقو  نآ  هک  یلع  نیـسح  ازریم  هداتـسرف  شلایخ 

مدرم اب  رتشیب  نیدـلا  باهـش  دیـس  شمـسا  تشاد  يرـسپ  هدـمآ  وا  يارب  نامزلا  بحاـص  زا  بقل  هک  دوب  لاحـشوخ  یلیخ  مه  نآ  داد  وا 
هک دوب  نیا  تفرگ  ضوع  تسا  هلیـسو  ره  هب  ناـیئاهب  زا  دـیاب  تفر و  هحفـص 50 ] تسد [  زا  هدوهیب  شردپ  لوپ  هک  دیدیم  دوب  رـشاعم 
مه رگا  دوب  هداد  تسد  زا  ار  مالسا  نید  شردپ  طسوت  هب  هک  باهش  دیس  نیا  دنتـشامگ  قباس  هاش  تمدخ  ار  رـسپ  نیمه  یئاهب  نیجورم 

يرـسپ نیدلا  باهـش  دیـس  نیا  يارب  يرآ  تشادن  فاکنتـسا  دوب  شردپ  يور  هک  یمـسا  زا  نان  يارب  نکل  هتـشادن و  تیئاهب  هب  هدـیقع 
هب يرگیئاهب  دیسر و  وا  هب  تشاد  شردپ  هک  یبسن  هدرک و  یصقان  تالیصحت  ياهزادنا  ات  صخـش  نیا  نیدلارون  دیـس  مان  هب  دش  دلوتم 

نیدلارون دیس  هک  دنکیم  لایخ  الاح  شدج  مظعا  حتف  مان  هب  دش  یهاشنهاش  رابرد  تابساحم  وضع  یماندب  نیا  دوجو  اب  دش و  قلعتم  وا 
هب ار  وا  یهاگ  هک  دشاب  هتـشاد  ینارادفرط  هکنیا  يارب  نکل  هن و  هتبلا  تسا  لئاق  يدنفا  سابع  یلع و  نیـسح  ازریم  یئادـخ  هب  مظعا  حـتف 

دیاش دیوجب و  يربت  مسا  نیا  زا  هک  درادن  ینید  هدیبسچ و  يرگیئاهب  هب  دنراذگ  زاب  ار  شیاج  تسپ  هرادا  رد  یهاگ  دننابـسچب و  رابرد 
هک نایئاهب  همه  دـنادب  مزال  ار  مسا  نیا  هدـش  رنویلیم  یتاـهد  تـال  هچب  کـی  هدرب و  هرهب  نآ  زا  نونکاـت  هک  شیاـهراک  تظفاـحم  يارب 

رسپ هدید  هزادنا  کی  ات  ار  ایند  هدرک و  قوقح  لیصحت  هک  نیب  شوخ  رتکد  الثم  دنشابیم  صاخشا  لیبق  نیا  زا  دنتـسه  بصانم  يدصتم 
دنرادن يرگیئاهب  هب  هدیقع  اهنیا  مامت  دشابیم  شردـپ  مظعا و  حـتف  يایاضق  نیع  هب  ردـپ  رـسپ و  نیا  يایاضق  تسا  ماوع  یـشاب  میدـن 

ره هدش  داجیا  نآ  يارب  يرگیئاهب  هک  یموش  دصاقم  يارب  نکل  دـنک و  ادـیپ  هدـیقع  نآ  هب  لقاع  صخـش  هک  تسین  يزیچ  تیئاهب  اریز 
نآ تسا  ياهلیـسو  هلیح و  ره  هب  تسا  مزال  هیلاـع  بصاـنم  لاغـشا  تناـیخ  لـیمکت  يارب  دـنیامنیم و  باـکترا  ار  یـسوساج  تناـیخ و 

دنتسه رابرد  رد  هک  یصاخشا  العف  دندوب و  اهنیا  نیمه  قباس  هاش  تلم و  نیبام  هطبار  عطق  ببـس  ههبـشیب  دننکیم و  بسک  ار  بصانم 
هطبار هک  مدیشوک  رایسب  نارهت  رد  فقوت  تدم  رد  نم  دوشب  تبحم  تیمیمـص و  يور  هطبار  تلم  ترـضح و  یلعا  نیب  ام  دنراذگیمن 

دنسانشب و ار  دوخ  تلم  هاش  دنسانشب و  هحفص 51 ] ار [  دوخ  هاش  مدرم  هک  دوشب  مکحتسم  تیمیمص  يور  تلم  ترـضح و  یلعا  نیب  ام 
دوشب رما  نیا  تسا  نکمم  ایآ  دـنراد  هقرفت  تیرومأم  هک  نوشق  رد  رگید  دارفا  رابرد و  رد  يداـیا  گنهرـس  مظعا و  حـتف  دوجو  اـب  نکل 

ار هاش  صخش  ار و  هاشنهاش  رابرد  هللا  ءاشنا  ادخ  دننامب  رابرد  رد  دیاب  تیانج  نیرومأم  نآ  موش و  يدزی  هک  دش  نیا  نم  شـشوک  هجیتن 
نامگ ج -  دشاب ؟ هتـشاد  دوجو  يرگید  تسد  ای  يرگید  ببـس  هاش  دیعبت  يارب  دیئامرفیم  روصت  ایآ  س -  درادب . ظوفحم  نانیا  رـش  زا 

هن مدوب و  یماظن  نم  هن  اریز  مدرک  بجعت  دوب  هدیـسر  نم  هب  یماظن  يرادـنامرف  هاـگداد  زا  ياهیراـضحا  دـیعبت  زا  لـبق  هک  اریز  منکیمن 
دـض رب  ناجیابرذآ  تاکرح  دسافم  عفد  رد  سکعلاب  متـشاد و  ياهضراعم  تلود  اب  هن  مراد و  یـصخش  تیفرط  يدـحا  اب  هن  شکوقاچ و 

یماظن هاگداد  هک  تفریمن  راظتنا  هلئاغ  نآ  عفد  زا  دعب  متشاد  تکرش  یئاناوت  ردق  هب  هلئاغ  نآ  عفد  رد  تلود  هب  کمک  تلم و  تلود و 
هراپ زج  هب  هیراضحا  باوج  رد  دوب  شیامزآ  گنهرـس  دـش  مولعم  مدرک  قیقحت  هاگداد  نآ  ناتـسداد  تیوه  زا  دـشاب  هتـشاد  راک  نم  اـب 

دنهدیم و رارق  ناشدوخ  موش  دصاقم  ءارجا  هلیـسو  ار  یماظن  هاگداد  نایئاهب  مدرک  نفلت  همزال  تاماقم  هب  متـشادن و  ياهراچ  نآ  ندرک 
ررکم نآ  زا  دـعب  دوشب  عقاو  باوج  لاوئـس و  ضرعم  رد  یئاهب  رفن  کـی  ولج  یناـحور  ساـبل  هب  مه  نآ  ناملـسم  رفن  کـی  تسا  لاـحم 
دیعبت زا  مه  یفارخ  داوسیب و  ياهدنوخآ  یـضعب  دیاش  دـیدرگ و  دـیعبت  هب  رجنم  هرخالاب  مدرکن و  ءانتعا  دیـسر  هاگداد  نآ  زا  هیراضحا 

نایناریا تامولعم  حطـس  نتفر  الاب  هب  تسا  فوقوم  هک  نایئاهب  ندش  لحمـضم  صوصخ  رد  دـیدومرف  هچنآ  س -  دنـشاب . لاحـشوخ  نم 
دـسافم نیا  ندرک  دوبان  هتبلا  ج -  دسریمن ؟ ناترظن  هب  رتکیدزن  رتعیرـس و  ياهراچ  ایآ  دهاوخیم  نامز  لوط  رما  نیا  یلو  تسا  حـیحص 
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تلم تساوخرد  قبط  رب  ای  اءادـتبا  تلود  هک  تسا  نآ  لئاسو  ماـمت  زا  هحفـص 52 ] رتناسآ [  تسا و  ناسآ  یلیخ  تسین و  یلکـشم  راک 
متـسیب نرق  رد  ياهزاـت  نید  ءاـعدا  رگا  تسیچ  هتـسد  نیا  دوـصقم  هک  دـنک  یئوجزاـب  اـهنیا  زا  رـضاح و  ار  نیدـسفم  هتـسد  نـیا  نارس 

لیبق زا  دـنراد  اهنآ  تافارخ  سئاسد و  اهيزابهقح و  زا  یفاـک  عـالطا  هک  یـصاخشا  دـنیامن و  هیهت  هنادازآ  هرکاذـم  سلجم  دـنیامنیم 
رد هک  يزیچ  هک  دوش  للدـم  ات  دـننک  توعد  ار  نیعلطم  نیا  زا  رگید  یعمج  وکین و  ناخ  نسح  ازریم  ياـقآ  یتیآ و  نیـسحلادبع  ياـقآ 

نوناق داوم  دـنرادن و  یلم  تموکح  ندرب  نیب  زا  ناریا و  لالقتـسا  وحم  زج  هب  یـضرغ  هک  دوش  مولعم  تسا و  نید  تسین  اـهنیا  ياـعدا 
دیامنب و قیبطت  نانآ  قح  رد  دـننک  مایق  یلم  تموکح  تکلمم و  لالقتـسا  یمومع و  تینما  هیلع  رب  هک  یـصاخشا  يارب  یمومع  تازاجم 
زا هحلاـص  مکاـحم  مکح  هب  تسه  تسد  رد  هک  یمـسر  كرادـم  قبط  تسا و  قبطنم  ناـنآ  رب  اـقح  هک  یموـمع  تازاـجم  نوناـق  هار  زا 

تمـسق رد  اصوصخم  یهاوخیدازآ  ددجت و  هب  نیرهاظتم  اب  تناید  هب  نیرهاظتم  فالتخا  لح  يارب  س -  دوش : يریگولج  اهنیا  دـسافم 
دیاـب هدرک  نیعم  ـالماک  ار  نیا  فیلکت  مالـسا  تناـید  مرادـن  مدوخ  زا  رظن  ج -  دـیراد ؟ رظن  هچ  دـشابیم  لـئاسم  مها  هک  ناـنز  قوقح 

ای تلم  دارفا  نیب  زا  هاوخ  تلود  زا  هاوخ  دنشابن  هلوعجم  تافارخ  عبات  دنشاب و  انشآ  مالـسا  قیاقح  هب  هک  مالـسا  نید  هب  دنمقالع  یئاهدع 
یغورد ناهاوخیدازآ  دسافم  زا  دنیامنب و  قیبطت  دشابیم  ررقم  نز  يارب  هک  یمالـسا  نوناق  دننک و  تیدج  الماک  سلجم  ناگدـنیامن  زا 

ادـج ینید  روـما  رد  تناـید  ماـن  هب  مـه  هریغ  نـیممعم و  زا  لاـهج  هلخادـم  زا  نـینچمه  دـنداد و  رارق  دوـخ  تاوهـش  هچیزاـب  ار  نز  هـک 
رد اکیرمآ  اپورا و  هک  درک  دـهاوخ  عتمت  یقوقح  هب  دـنکیم و  ادـیپ  یماقم  نیرتدـنمجرا  ناریا  رد  نز  تروص  نیا  رد  دـننک  يریگولج 

عوضوم هک  لئاسم  ریاس  دنکیم  حضاو  ار  ینعم  نیا  دـش  دـهاوخ  رـشتنم  ابیرق  هک  مالـسا  رد  باجح  تقیقح  باتک  تسا  هدـیدن  باوخ 
هیفـصت لـح و  همه  مالـسا  نوناـق  قیبـطت  هب  ینعی  تسا  لـیبق  نیا  زا  تسا  تلم  تلود و  هحفـص 53 ] یناریا و [  تاقبط  نیب  اـم  فـالتخا 

هک مفسأتم  یلیخ  نم  س -  دراذگیمن . یقاب  هریغ  یتسینومک و  نارگیزاب  يارب  یلاجم  ددرگیم و  داجیا  یقیقح  یلم  تدحو  دوشیم و 
هدـش و سبح  دزی  رد  يزور  نینچمه  رد  تسا  دوهـشم  یلاعبانج  زا  هک  ناریا  اصوصخم  مالـسا  ملاع  هب  يدـنمهقالع  طرف  هیلاع و  راـکفا 

دیئامرفب لهاست  امـش  رگا  هک  منک  ضرع  هدرک  تراسج  مهاوخیم  دـنکیمن و  هدافتـسا  راکفا  نیا  زا  ناریا  تلم  تلود و  مالـسا و  ملاع 
ای نارهت  رد  الثم  مناوتب  هک  منک  لهاست  دیهاوخیم  روطچ  دتمم ) هدنخ   ) زا دـعب  ج -  دـینک . تمدـخ  دـیناوتیم  رتشیب  بلاطم  یـضعب  رد 

حتف هاش و  صوصخم  کشزپ  يدایا  گنهرـس  هک  یتروص  رد  تسا  رورپ  نید  یهاشنهاش  رابرد  میوگب  دـیاب  مشاـب  مدوخ  رقم  نیمظاـک 
صاخشا نیا  ادبا  ترضح  یلعا  تسا  نکمم  هک  یتلاح  رد  دنکیم  بیذکت  اروف  ویدار  متفگ  نم  اضرف  تسا  رابرد  تابـساحم  رد  مظعا 

نارهت ویدار  دندوب  هناکولم  تاذ  هب  یناوخاعد  لوغشم  يدنمهقالع  لامک  اب  ناناملـسم  دجاسم  رد  هک  یماگنه  دنـسانشن  تفـص  نیدب  ار 
نیا اـب  هک  یمدرم  تسا  تورم  فاـصنا و  قـفاوم  اـیآ  تـسا  يداـیا  گنهرـس  هاـشنهاش  صوـصخم  کـشزپ  هـک  ناناملـسم  هـب  داد  هدژم 

هکنیا اب  منکب  دیهاوخیم  روج  هچ  لهاست  دنوش  هجاوم  هعجاف  نیا  هب  رابرد  فرط  زا  دنتـسه  دوخ  هاش  هب  یناوخاعد  لوغـشم  يدنمهقالع 
میوگب دـیمانب  لهاست  هک  میوگب  هچ  اهنآ  هراـبرد  تسا  اربم  مالـسا  نید  اـهنآ  زا  هک  دـندنبیم  ماـکحا  مالـسا  نید و  هب  هک  یـصاخشا 

بلاطیبا نبا  یلع  هک  دنناوخیم  یثیدح  هدش و  ررقم  نز  يارب  روچخاچ  رداچ و  مالـسا  رد  دـنیوگیم  اهنآ  هک  یتروص  رد  دـنرادنید 
رتزیزع مالـسا  نید  مهدب و  تسد  زا  ار  مالـسا  نید  دـیاب  منک  لهاست  هتـسد  ود  نیا  اب  رگا  تسا  هدـناوخ  نآرق  ص )  ) دـمحم زا  لبق  (ع )

نید زا  مدوخ  مزاسب  هتـسد  ود  نیا  اب  مالـسا  نید  فالخرب  منک و  لهاست  مهاوخب  رگا  اـضرف  دـهدب  تسد  زا  ار  نآ  لـقاع  هکنیا  زا  تسا 
میوگیم نم  دش  دهاوخن  هدافتسا  دروم  تسا  فوقوم  نآ  رب  رشب  حالص  مراد و  هک  یمالسا  راکفا  و  هحفص 54 ] موشیم [  جراخ  مالسا 

یفارخ ياهالم  مدرک  رهاظ  ار  مالسا  قیاقح  هک  نیمه  منک  رهاظ  ار  مالسا  قیاقح  دیاب  تسا و  مالسا  نید  هب  فوقوم  رشب  هرادا  حالص و 
دنتـسرفیم ارم  دزی  هب  دننکیم و  مایق  نم  هیلع  رب  همه  تسا  طاحم  نایئاهب  هب  هک  يرابرد  یطارفا و  دسفم  نیددجتم  لهاج و  نارادنید  و 

دزی رد  مشاب و  ناملـسم  دـیاب  سپ  لهج ) امل  ودـع  ءرملا  و   ) دـننادیمن ار  مالـسا  قیاقح  اهنیا  همه  هک  نوچ  دـننکیم  هفخ  ارم  راـکفا  و 
نیناوق نآ  رد  هک  باتک  نتـشون  هعلاطم و  هب  طقف  دزی  رد  هدـنب  هک  اصوصخم  تسا  مدـقم  لوا  قش  هتبلا  نارهت  رد  مشاب و  رفاک  اـی  مناـمب 
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 - س دوشب . هدافتـسا  لحم  دـتفیب و  رکفم  دارفا  تسد  باتک  نیا  دـیاش  نآ  زا  ریغ  تسین  ياهراچ  مراد و  لاغتـشا  مهدـب  حرـش  ار  مالـسا 
هک دوریم  نآ  میب  هک  دنکیم  راهظا  دیدرک و  مایق  دزی  رد  نایتشدرز  هیلع  رب  یلاعبانج  هک  تسا  هتشون  هرامش 134  رد  لمشاباب  همانزور 

جیهت اهیئاهب  دـض  رب  امـش  دـسیونیم  قیفوت  همانزور  زین  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  مادـقا  نیا  زا  تیلقا  قوقح  ندرک  لامیاپ  هنتف و  ثودـح 
ینابرهم نایدا  ریغ  نایداو و  فئاوط  مامت  هب  امـش  منکیم و  هدـهاشم  ار  نآ  سکع  ماهدـمآ  دزی  هب  نم  هک  یتروص  رد  دـیئامنیم  راـکفا 

 - ج دینادیم ؟ ایآ  تسیچ  روکذـم  همانزور  رد  تمهت  نیا  رـس  دـینکیم  هیفاک  هلدا  يور  زا  حالـص  ریخ و  هب  توعد  ار  یگمه  دـیراد و 
تیصوصخ مدینش  نکل  و  ءادعا ) ملعلا  لهال  نولهاجلا  و   ) دنتسه نمـشد  املع  ملع و  اب  هک  تسا  یلاهج  ياههمانزور  زا  همانزور  ود  نیا 

زا ياهدـع  هک  مدرک  هدـهاشم  مدـش و  دراو  دزی  هب  هک  یماگنه  دـننکیم  ثحبم  طلخ  هشیمه  نایئاهب  هک  دـنراد  همانزور  ود  نیا  يرگید 
هنادازآ دنیایب  مدومن  توعد  ار  نایئاهب  دندرگ و  يربت  يرگیئاهب  زا  مدومن و  تیاده  ار  اهنیا  دندروخ  نایئاهب  لوگ  دزی  رد  ناحولهداس 
یباسح فرح  نوچ  دـندماین  هحفـص 55 ] نایئاهب [  نارـس  ددرگ  يزجم  لـطاب  زا  قح  اـت  دنونـشب  ار  اـم  فرح  دـننزب و  دـنراد  فرح  ره 

ار راکفا  هکنیا  روظنم  هب  دنتـشون  هچنآ  دنتـشون  روکذم  همانزور  ود  رد  دندومن و  ثحبم  طلخ  هب  غورـش  هنیرید  تداع  بسحرب  دنتـشادن 
دندرب ار  نایتشدرز  مان  تسا  لذتبم  یلیخ  یئاهب  مسا  نوچ  دننک  يریگولج  قح  راهظا  یمالسا و  تاغیلبت  زا  تلود  هار  زا  دننک و  شوشم 

نیا هب  هجوتم  رارـضا  مامت  زا  ناریا  هب  یئاهب  هتـسد  ررـض  هک  دوشیم  مولعم  یلاعبانج  تاـشیامرف  زا  لاوئـس -  دـنوشن . حـضتفم  داـیز  هک 
يریگولج امـش  نکل  تسا  رتبجاو  زیچ  ره  زا  ناریا  لالقتـسا  ظفح  يارب  اهنیا  ندرک  دوبان  مودـعم و  هیلع  ءانب  تسا  رتدـیدش  تکلمم 

لفحم و دـننک و  ماع  لـتق  ار  ناـیئاهب  هک  دـندش  عمج  ناناملـسم  دـش و  بورـضم  ناـیئاهب  تسد  هب  ناملـسم  رفن  کـی  هک  یتقو  دـیدرک 
ناسک ردپ و  دیدرک  روبجم  یتح  دیدرک و  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  ادج  دیدرک و  يریگولج  دـنربب  نیب  زا  دـننازوسب و  ار  اهنآ  تاسـسؤم 

مه العف  تسا  رطاخم  هناخ  ضیرم  رد  بورضم  هکنیا  اب  دیدرک  صلختـسم  سبح  زا  تعرـس  هب  ار  نایئاهب  دنهدب و  تیاضر  ار  بورـضم 
فالخرب هک  امش  مادقا  نیا  تلع  دیئامرفب  تسا  نکمم  دنـشاب  شوماخ  نایئاهب  تایدعت  لباقم  رد  ناناملـسم  هک  دینکیم  هیـصوت  ربنم  رب 

باوص و نیع  نم  مادقا  بناج  نیا  رظن  هب  ج -  مهاوخیم . ترذعم  مدرک  تراسج  یلیخ  تسیچ  دیآیم  رظن  هب  مالسا  ناریا و  تحلصم 
بوچ هب  جایتحا  تسا و  حلسم  رشب  یعون  يدرف و  تحلصم  نادجو و  سح و  ناهرب و  لیلد و  حالس  هب  مالسا  نید  هک  اریز  تسا  حالص 

داـجیا هنتف ، ددرگیم  راکـشآ  ناـشداسف  هک  یتقو  ناـیئاهب  دوشب . لـسوتم  ریـشمش  هب  دـیابن  عاـفد  تروص  نیا  ریغ  رد  درادـن و  قاـمچ  و 
مبیرغ نم  هنهن  فرح  دیامنب و  تیمولظم  راهظا  اهیئاهب  هب  نویسیمک  دعب  دننزب و  ار  نایئاهب  هک  دننکیم  ینابصع  ار  ناناملسم  دننکیم و 
الماک دزی  رد  دـننکیم  يریگولج  یمالـسا  تاغیلبت  زا  دـنراذگیم و  ناشدوخ  دـسافم  يور  یـشوپرس  هلیـسو  نیا  هب  دزادـنایم و  هار  هب 

زا هک  دش  مزال  تهج  نیا  زا  دندرک  بوشآ  هنتف و  داجیا  هئطوت  دندز و  ار  ناناملـسم  دـش  هحفص 56 ] راکـشآ [  اهنآ  تافارخ  دسافم و 
نایئاهب كانرطخ  هئطوت  يزیگناهنتف و  سئاسد و  دـمآ  نارهت  زا  دـیدرک  هراشا  هک  همانزور  ود  هکنیا  زا  سپ  منک  يریگولج  هنتف  ثودـح 

موجه اهنآ  هب  ناناملـسم  هک  دـندرک  روصت  دـنتخادنا و  ناجیه  هب  یلاها  مومع  دـندز و  ار  ناملـسم  فرط  کی  زا  اریز  دـیدرگ  راکـشآ 
دنیوگب اهدعب  هکنیا  يارب  دـنیامنب  دزی  رد  هنتف  دودـح  زا  ساره  میب و  راهظا  هک  دـندرک  راداو  ار  اههمانزور  رگید  فرط  زا  درک  دـنهاوخ 

هب ناشربت  لطاب و  نایئاهب  هسیسد  دش  يریگولج  هنتف  دودح  زا  هکنیا  هطساو  هب  دنیامنب  بیغ  ملع  ياعدا  میدومن و  هنتف  ثودح  ینیبشیپ 
تسا نیا  زا  رتکچوک  اهنآ  نویسیمک  هتـسد و  نایئاهب و  مهاوخیم  ترذعم  س -  تسا . مالـسا  ناریا و  حالـص  نیع  نیا  دروخ و  گنس 

هظحالم منک  لاؤس  ملاع  یمومع  عاضوا  زا  هک  مهاوخیم  هزاجا  منک  لوغشم  اهنآ  سئاسد  فارطا  رد  تبحـص  هب  ار  یلاعبانج  تقو  هک 
امب رحبلا  ربلا و  یف  داـسفلا  رهظ  ج -  تسیچ . ملاـع  حالـصا  هار  یلاـعبانج  رظن  هب  دراد  عویـش  نیمز  يور  ماـمت  رد  داـسف  هک  دـیئامرفیم 

هچنآ ببـس  هب  ایرد  رد  یکـشخ و  رد  داسف  دش  رهاظ  همجرت  مود  هروس  نوعجری  مهلعل  اولمع  يذلا  ضعب  مهقیذیل  سانلا  يدـیا  تبـسک 
رـشتنم ملاع  مامت  رد  داسف  ریخ ) حالـص و  هب   ) دندرک هچنآ  زا  یکدنا  دناشچب  ار  اهنآ  ادخ  تایانج ) ناهانگ و  زا  ) دندومن باکترا  مدرم 

دندرک و رظن  فرص  یهلا  نیناوق  نآ  دندومن و  عضو  يداصتقا  یعامتجا و  نیناوق  دندرک و  لمع  يرشب  راجنهان  راکفا  هب  هکنآ  يارب  دش 
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نید ینعی  یهلا  يداـصتقا  یعاـمتجا و  نیناوق  دـنیایب و  ادـخ  هب  يور  مدرم  هکنیا  رگم  ددرگ  لدـبم  حالـص  هب  داـسف  نیا  هک  تسا  لاـحم 
ریمدـت بیرخت و  لیاسو  هب  دـنهاوخیم  اهتسینومک  تسا  تکاله  لاـح  رد  یگنـسرگ  امرـس و  زا  اـپورا  دوشب  رـشب  رب  لومعم  یمالـسا 

ره هحفـص 57 ] زا [  یتخبدب  دنتـسه و  سابل  نان و  یعون و  یـصخش و  يدازآ  دقاف  هیـسور  رد  اهتسینومک  دننک . دایز  ار  اپورا  یتخبدب 
یتسس فعض و  یناوتان و  هب  ار  اهنآ  نیگنـس  راب  نآ  دنلانیم و  يداصتقا  نیگنـس  راب  ریز  اهسیلگنا  تسا  هدومن  هطاحا  اهنآ  هب  تهج 

كرادت رگا  هک  یبرغ  هرک  مین  رب  تسا  ینیگنس  راب  یقرش  هرک  مین  یتخبدب  دنتسه  نادرگرس  تخبدب و  ایـسآ  یلاها  مامت  دهدیم  قوس 
درف هب  رصحنم  هراچ  ملاع  تکاله  زا  یصالخ  يارب  دوشیم  لحمضم  ملاع  مامت  هجیتنلاب  دزادنا و  تکاله  هب  مه  ار  نآ  تسا  دوز  دوشن 

یعاـمتجا و نیناوق  دوش و  كورتـم  وغل و  يداـصتقا  نیناوـق  اـصوصخ  هعوـضوم  نیناوـق  ریاـس  اـپورا و  اـکیرما و  نیناوـق  ماـمت  تسا  نیا 
یقیقح يدازآ  تلادع و  تاواسم و  تداعس و  حالص و  یهلا  نیناوق  هطـساو  هب  دوش و  هدراذگ  قیبطت  لمع و  عقوم  هب  یمالـسا  يداصتقا 
نیناوق س -  دوشب . نیمز  يور  لماش  تسا  ررقم  مالـسا  نید  رد  هک  يردارب  تبحم و  لوصا  رب  یمومع  حلـص  ددرگ و  نیمأـت  رـشب  ماـمت 

میرک و نآرق  رد  هروکذـم  نیناوق  هدـشن ج -  عیاـش  رـشب  ناـیم  نونکاـت  ارچ  میباـیب و  تسا  نکمم  اـجک  رد  دـیدرک  هراـشا  هک  یمالـسا 
مالسا مود  لوا و  نرق  تاجایتحا  بسح  رب  هیهقف  بتک  لوا  دشابیم  رما  دنچ  اهنآ  عویـش  مدع  ببـس  تسا و  دوجوم  هحیحـص  ثیداحا 

دننام تسا  جایتحا  لحم  العف  هک  يدایز  ماکحا  دنتـسین و  جایتحا  لحم  العف  اهنآ  لاثما  ریبدت و  دـلو و  ما  ماکحا  زا  یلیخ  هدـش و  میظنت 
هقف بتک  هب  هک  یسک  هطساو  نیا  هب  هدنام  ثیداحا  نآرق و  رد  هدشن و  روکذم  هقف  بتک  رد  هریغ  يرادرهش و  نیناوق  يداصتقا و  ماکحا 

هک تسا  مزال  یمالـسا  لحم  نیناوق  ماکحا و  رـشن  يارب  دباییمن  اهنآ  رد  رـصع  نیا  جایتحا  لحم  نیناوق  ماکحا و  دـنکیم  هعجارم  اهنت 
تاعارتخا و اب  هک  دـنمهفیم  ملاع  لها  تقو  نآ  دوش  بیوصت  میظنت و  رـصع  نیا  تاجایتحا  قبط  رب  رییغت و  هیهقف  بتک  قیـسنت  بیترت و 

دنتسه مسق  ود  رب  نیملسم  هک  تسا  نیا  مود  ببس  دریگب  مظن  دوش و  هرادا  ملاع  تسا  لاحم  یمالـسا  نیناوق  نودب  رـصع  نیا  تافاشتکا 
دننادیم حوتفم  ار  داهتجا  باب  هک  رگید  مسق  دناهدومن و  مالسا  ردص  دهتجم  راهچ  زا  تعباتم  دناهدرک و  دودسم  ار  داهتجا  باب  یمـسق 

دنهدب و ینیلک  یـسوط و  خیـش  قودص و  دـننام  امدـق  بتک  رد  هحفـص 58 ] يرییغت [  هک  دـنرادن  تأرج  دـناهدش و  دـلقم  المع  هقف  رد 
باب الوق  هکنیا  ولو  دنتـسه  دـلقم  المع  مسق  نیا  دـشاب  اهنیا  ياوتف  فلاخم  تنـس  نآرق و  هکنیا  ولو  دـنیامنب  اهنآ  زا  یکی  اب  تفلاـخم 

نآ ياج  هب  دـنداد و  تسد  زا  ار  یلـصا  ماکحا  دندیـسر  طایتحا  هب  دـناهدرک و  زواجت  مه  دـیلقت  هلحرم  زا  دـننادیم و  حوتفم  ار  داـهتجا 
هب طقف  یلمع  ياهلاسر  دـنداد و  تسد  زا  هدوب  میدـق  رد  هک  مه  هقف  باوبا  بلاـغ  دنتـشون و  دوشن  كرت  طاـیتحا  نیا  تسا و  نیا  طوحا 

لاهج زا  يدایز  هدع  هک  تسا  نیا  موس  رما  دندومن  كورتم  طقف  هیقب  دـنداد و  صاصتخا  رگید  ماکحا  زا  تادابع و  باوبا  زا  باب  دـنچ 
ویدار و هب  دندش  تیرشب  مالسا و  ناج  هب  يالب  اهنیا  دندومن  نید  یئاوشیپ  ياعدا  سبلم و  ءاملع  سابل  هب  مالسا  عیارـش  هقف و  ماکحا  هب 

اهنآ رظن  هب  حیرـشت  نف  يژولویزیف و  تسا و  عرـش  فالخ  ناـشرظن  هب  لـیبموتا  هراـیط و  تسا و  مارح  دـنیوگیم  دنـسریم  نوفاـمارگ 
ولو دننادیم  دب  ثیدح  دـیدج و  ره  دـشاب و  هرـصایق  هنعارف و  تاداع  زا  هکنیا  ولو  دـننادیم  بوخ  میدـق  هنهک و  ره  تسا  نید  فلاخم 

دنهدیمن یهار  یقیقح  ياملع  يارب  دندومن و  بصغ  ار  یمالـسا  بارحم  ربنم و  هتـسد  نیا  دـشاب  هرتاوتم  تنـس  نآرق و  صوصنم  هکنیا 
دیباییمن هتسد  نیا  نیب  ام  مالسا  نید  ماکحا و  دنهدیم  مالسا  نید  دض  رب  هریغو  نایئاهب  هب  کمک  دنتسه و  تافارخ  جورم  هتـسد  نامه 
یمالـسا ماکحا  رب  ناگناگیب  دـننک و  لمع  مالـسا  نید  قیاقح  هب  نیملـسم  هکنیا  زا  دـندش  عناـم  دـندرک و  زکرمت  نارهت  رد  اـهنیا  رتشیب 

رـشب مومع  جایتحا  لحم  مالـسا  نید  هک  نوچ  دندوب  ناملـسم  ملاع  لها  مومع  دوبن  عناوم  نیا  رگا  دـینادب  عطق  روط  هب  دـننک  ادـیپ  عالطا 
تیاده ار  رـشب  هک  میامنیم  تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا  مداد  همتاخ  دوخ  تالاوئـس  هب  مدش و  رثأتم  دایز  دیـسر  هک  اجنیا  هب  نخـس  تسا .

یف اریرحت  دـش . رـشتنم  هک  تسا  اهنیا  هبوجا  اهلاوئـس و  نیع  دـنک  عفترم  هدـش  دـس  مالـسا  نید  رـشب و  نیب  اـم  هک  یعناوم  نیا  دـنک و 
نآ زا  ریجنز  تسا  هتفرگ  یفلز  رس  دوخ  يارب  سک  ره  ( ) یتیآ ياقآ  ملق  هب  [ ) هحفص 59 يرئاح [  نیسحلادبع  هنس 1366  مارحلا  ۀجحیذ 

یعمج هک  عقوم  نیا  رد  دوریم  ضورعم  هتاضافا  مایا  هللا  مادا  یصلاخ  ياقآ  هللا  ۀیآ  ترـضح  روضح  تسا ) هدش  رپ  هناوید  هک  تسا  مک 
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ترـضح نیب  نارهت  رد  لبق  لاس  هدجیه  هک  یتارظانم  نامه  دناهتخادرپ  تارظانم  هلاسر  عبط  دیدجت  هب  یلاعبانج  هزاجا  اب  ناشیدناریخ  زا 
تارظانم همتاخ  زا  سپ  تفرگ و  تروص  یعمج  روضح  رد  یئاـهب  زربم  نیغلبم  زا  [ 2  ] یقیقحت قلطم  یغورد و  یقیقحت  هللادـبع  یلاع و 

تاشیامرف تحـص  رب  فارتعا  هاوخان  هاوخ و  هدربمان  هللادبع  دیدومرف و  نایب  تحیـضفرپ  موق  نیا  تحیـصن  دـنپ و  رد  یبلاطم  هتفر  ربنم  رب 
يارب نابلطواد  هعماج  زاین  بسحرب  زاـب  هدـش  پاـچ  هبترم  هکنآ 4  زا  سپ  هلاـسر  نآ  مونـشیم  هکنیا  درک و  شیوخ  روـصق  یلاـعبانج و 

هک دشاب  منک  ضرع  هلاسر  نآ  رد  جامدـنا  يارب  زجنم  زجوم و  دـنچ  یتاکن  منادیم  مزال  دـنیامنیم  عبط  دـیدجت  یتافاضا  اب  راب  نیمجنپ 
اج ره  هک  تسه  هدوب و  نیا  رب  مولرپ  موق  نیا  هنیرید  تداع  الوا  زیزعب . هللا  یلع  کـلاذ  سیل  ددرگ و  دـیاع  یتدـیاف  ار  یمالـسا  ناردارب 
هب هدـش  دـقعنم  مه  سلجم  رگا  یتـح  دـننکن و  تبحـص  دـنوشن و  فرط  هک  دنـشوکیم  ناـکما  ردـق  هب  تسخن  دـندید  ربارب  رد  یفیرح 

يارب يزاس  نید  رد  طلغ  لالدتـسا  يزادرپ و  غورد  هطلاغم و  هار  دسرن و  مدرم  شوگ  هب  قح  نخـس  ات  دـننز  مه  رب  هدومن  لحنم  يهناهب 
رودقملا یتح  دنریگن و  ندرگ  هب  ار  اعدم  تابثا  هک  تسا  نیا  ناشیعس  دننزب  مه  هب  ار  سلجم  دنتسناوتن  رگا  ایناث  دشاب  زاب  رگید  سلاجم 

دنناچیپیم ار  ثحبم  تسا  ناشیا  هدهع  هب  اعدم  تابثا  اقطنم  انوناق و  دنیعدم و  ناشیا  هکنیا  اب  دـننک و  لیمحت  هرواحم  فرط  رب  ار  تابثا 
نم يرآ  هک  دینک  فارتعا  امـش  هکنیا  يارب  میهارمه  امـش  اب  دوعوم  دوجو  اب  مالـسا  رد  دنیوگیم  الثم  دنراد  رانکرب  تابثا  زا  ار  دوخ  ات 

فرط سک  ره  ای  هدنب  ای  امش  فرط  هب  ار  تابثا  يروف  مالسا  تقیقح  هب  فارتعا  درجم  هب  هحفص 60 ] مدوعوم [  روهظ  رظتنم  ای  مناملسم 
یلیلد ره  تابثا و  هب  دـینک  عورـش  امـش  اـت  تسا  حیحـص  دوعوم  روهظ  اـی  مالـسا  تقیقح  لـیلد  مادـک  اـب  دـیوگیم  دـنادرگیم و  تسا 

یتح متفگ و  نانچ  نینچ و  دیوگب  شناراطق  مه  دزن  دنک و  رارف  دناسرب و  اهتنا  هب  هجیتنیب  ار  سلجم  دنک و  دراو  ياهشدخ  وا  دیروآیم 
رد هک  دیدوب  امـش  نیا  دوب و  متـسیس  نیا  زا  زور  نآ  رد  هللادبع  ثحب  دـنام  رد  ام  باوج  زا  مرتحم  صخـش  نالف  هک  دنـسیونب  فارطا  هب 

درک و دوخ  ياطخ  هب  فارتعا  ابیرقت  دنامرد و  هک  دوب  نیا  دنک و  هطلاغم  دیتشاذگن  دیتفرگ و  ار  شیولگ  خیب  دـیتشاد و  تراهم  هرواحم 
هب دـیابن  دـنرادن  هرواـحم  ملع  هک  یـصاخشا  هک  تسا  نیا  ضرغ  یلعملا  حدـقلا  مکل  دـیدرب و  امـش  یلو  دوب  هتخاـب  دوب  رگید  سک  ره 

ناشیا سلاجم  هب  دشاب  هدرک  باجیا  یترورض  هتشاد و  یموزل  هکنیا  نودب  مدرم  ارچ  الـصا  هک  مریحتم  هکلب  دنورب  نازاب  هقح  نیا  نادیم 
زج هک  غیلبت  سرد  هدرک و  يزابهقح  قشم  زور  بش و  هک  یئاهیباب  دـنهدیم و  ماجنا  ار  صقان  ثحابم  يرگیـشان  لامک  اـب  دـنوریم و 

لاطبا هلدا و  ندرک  ضقن  ینعی  یئوگضیقن  یـشارتلیلد و  نیمه  ناشنف  دـناهتفرگ و  ارف  تسین  رادـخاش  ياهغورد  یبوقرع و  ياـههلیح 
ار دوـخ  يوربآ  سک  ره  دراد  سوماـن  نـید و  تریغ و  هرذ  کـی  سک  ره  دـیاب  دـنزاسیم !؟ يرج  دوـخ  رب  ار  اـهنآ  تـسا  قـح  فرح 
هب هن  یتـسود  هب  هن  دوـشن  کـیدزن  هفیاـط  نیا  هب  دراذـگ  هلداـبم  ضرعم  رد  ار  دوـخ  سوماـن  تمـصع و  دـهاوخیمن  درادیم و  تسود 

دـننز و مه  هب  ار  سلجم  دنتـسناوتن  رگا  اـثلاث  میدرگزاـب  دوـخ  عوـضوم  هب  يراـب  دریگب  هدـیدان  نکی و  مل  ناـک  ار  اـهنآ  هـکلب  ینمـشد 
هک درک  نیقی  دیاب  تسا  حیحص  امش  فرح  هک  دندرک  مه  فارتعا  قلطم  هللادبع  دننام  دندش و  مه  مزلم  دننک و  رارف  تابثا  زا  دنتـسناوتن 
هک هدش  هدید  ارارک  یتح  درک  رارف  هللادبع  هکنانچ  دسرب  یئاج  هب  بلطم  هک  دش  دهاوخن  رـضاح  رگید  تسا و  رارف  همدـقم  فارتعا  نیا 

دـندنبیم و ار  رد  هحفـص 61 ] ادرف [  زا  تسا  نیمک  رد  فـیرح  دـندرک  نیقی  هـک  نـیمه  تـسا  ناـشدوخ  لزنم  رد  هرظاـنم  سلجم  رگا 
دوب رظتنم  دیابن  تروص  نیا  رد  هدش  لقتنم  يرگید  يهناخ  هب  هناخ  نآ  زا  هدـشن و  فوقوم  هک  یتلاح  رد  دـش  فوقوم  لفحم  دـنیوگیم 

قطنم لها  دنتـسین  نید  لها  دنتـسین  قیقحت  لها  اریز  دندرگ  فرحنم  لطاب  زا  ناگدـش  باجم  محفم و  نیا  هک  درک  روصت  ای  لایخ  یتح 
لطاب یقح  رو  ارم  سک  ددرگن  رکنم  منک  قح  رگ  یلطاب  مظن )  ) دنیوگیم لاح  نابز  هب  دـننکیم و  لطاب  زا  يوریپ  هتـسناد  هکلب  دنتـسین 

کی ظاقیا و  دلج  ود  وکین و  يهفـسلف  دلج  راهچ  لیحلا و  فشک  دلج  هس  زا  دعب  مدرکیم  نامگ  هدنب  هچنانچ  رقم  ددرگ  ارم  ملاع  منک 
زا هعمج  بش  راهچ  زاریـش و  زا  ریگب  دزد  ریگب و  زب  دـننام  یئاهباتک  هدـش و  عبط  فیلأـت و  یلخاد  نیعلطم  زا  هک  یحبـص  باـتک  دـلج 

لامک رد  زاب  هدـش  رـشن  ریخا  ياـهلاس  نیا  رد  هزوح  زا  نیجراـخ  فرط  زا  هچ  رگا  مه  اـهنیا  هک  مق  زا  دـنیوگیم  هچ  اـهیباب  نارهت و 
یناحور لفحم  ياضعا  هک  شنارایتسد  يدنفا و  یقوش  رگید  متفگیم  هدش  تباث  تیئاهب  نالطب  هیفاک  يهلدا  اب  تسا و  تناتم  یتسرد و 
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سابع ازریم  هرود  ياهغورد  دننک و  رارکت  ار  لبق  لاس  هاجنپ  ياهفرح  دنـشکیم  تلاجخ  یئاوسر  همه  نآ  زا  سپ  دننارهت  یناطیـش  ای 
هدز رس  ناشدوخ  نیغلبم  نیتاسا و  هدمعا و  زا  یعمج  نابز  ملق و  زا  هدش و  مدرم  دزشوگ  حوضو  لامک  هب  اهغورد  نآ  زا  کی  ره  هک  ار 

اب ار  رادخاش  ياهغورد  نآ  نیع  منیبیم  هنافسأتم  یلو  دنربیم  راک  هب  هزات  یگنر  القا  ای  دش  دنهاوخ  تکاس  ای  نیاربانب  دنیامن و  دیدجت 
فیرـشت نارهت  رد  مه  یلاع  ترـضح  مدمآ و  نارهت  هب  هک  هتـشذگ  لاس  رد  هکنانچ  دناهدرک  رارکت  رتکیکر  رتهدرمژپ و  یگرب  خاش و 

ناشیا تیباذک  يهلدا  اب  نآ  یفرعم  رد  یحرش  هعلاطم  زا  سپ  هرخالاب  لوا و  هرامـش  عیدب  گنهآ  مان  هب  دیـسر  متـسد  هب  ياهلجم  دیتشاد 
زا داقتنا  رد  يراعشا  یتح  دش  جرد  دراد  رادیاپ  شیادخ  هک  مالسا  نیئآ  هفیرش  همانزور  رد  وکین  ياقآ  ملق  هب  ياهحورـشم  هدنب و  ملق  هب 

عیدب گنهآ  زا  يرثا  رگید  سپ  نآ  زا  دش و  رشن  مالسا  نیئآ  ریغ  رد  نارهت  يارعش  زا  یکی  هحیرق  زا  ابیزان  یموهفم  اب  عیدب  گنهآ  مسا 
مدید زاب  متفر  نارهت  لاسما  هکنیا  ات  دیـسرن  مود  هب  شلوا  هرامـش  الامتحا  یلو  منادیمن  متح  روط  هب  هحفـص 62 ] هچ [  رگا  دشن و  هدید 
نیلوا هک  تسا  عیدـب  گنهآ  نیـشناج  يرما  رابخا  دـش  هتـسناد  اهنامـسیر و  نامـسآ و  نامه  اب  هدـشن  رـشن  يرما  راـبخا  ماـن  هب  ياهلجم 
هدرکن عطق  ار  هطبار  و  تسا ... لفحم  ياضعا  وزج  تعاـس  نیا  اـت  هک  تسا  یـسک  وا  دروآ و  میارب  هتـشگرب  ناـیئاهب  زا  یکی  شاهراـمش 

مدرم نوچ  دناهداد  مه  نیملسم  هب  هناکابیب  هعفد  نیا  تسا و  مدرم  تسد  رد  يرما  رابخا  مجنپ  هرامش  منیبیم  دزی  رد  زاب  یتحلصم  يارب 
سوهلب هبرجتیب و  ناناوج  لزلزت  يارب  تسا  سب  یکی  نامه  دنرادنپ و  قدص  ار  یکی  غورد  رازه  زا  تسا  نکمم  داوس  مک  دنربخیب و 

مان هب  اریز  دـناهدرک  نیگنن  ار  رـشب  تدـحو  یمومع و  حلـص  مان  هک  یموق  درک  دـیاب  هچ  دونع  جوجل  موق  نیا  اـب  منادیمن  هک  تسا  نیا 
رـشب اب  ینمـشد  یتسود  ناسنا  مسا  هب  دـنزادنایم و  تیئود  فـالتخا و  رـشب  تدـحو  ناونع  هب  دـننکیم و  داـجیا  داـسف  گـنج و  حـلص 

یقیدنز دـحلم  چـیه  هک  دـننکیم  یتموصخ  نید  نایاوشیپ  مالـسا و  نآرق و  اب  هیآ  ثیدـح و  زیواتـسد  هب  هتـسنادن و  ای  هتـسناد  دـننکیم 
یمـسب هدـیلان و  نادـنز  زا  شتایح  رد  هک  ار  دودـحم  رـشب  کی  دـنیامنیم و  جـیورت  دـیحوت  ياـج  هب  ار  كرـش  زورما  ياـیند  رد  هدرکن 

هب مراد  رظن  رد  اتلاجع  يراب  دنـسیونیم  وا  قح  رد  تسا  یهلا  تاذ  صاـخ  هک  همـسا  زع  هرکذ و  لـج  دـننادیم و  ادـخ  هتفگ  نوجـسملا 
تراسج مرادن  اور  یلاع  ترضح  تارظانم  هلاسر  یط  رد  نوچ  منکب و  یلماک  یجالح  يرما  رابخا  هرامـش  نیا  زا  یلاع  ترـضح  هزاجا 

ماـن هب  هناگادـج  هرـشن  رد  ار  هیقب  میدـقت و  هنومن  يارب  ار  هلجم  نآ  تاـهرت  زا  عوضوم  ود  یکی  طـقف  درادـن  یتعـسو  مه  نادـیم  منک و 
ینکارپ نخـس  زاغآ  نینچ  دـیدومرف  هظحالم  ار  هلجم  نیع  هک  يروطب  يرما  رابخا  کنیا  مزاسیم  رـشتنم  هللا  ءاشنا  رحـسلا ) لطاب  مسلط  )

لامآ و وزرآ و  یهتنم  لامعا و  لیلکا  هحفص ) پچ  تمس   ) تسا ابحا  يارب  طقف  دیوگیم -  تسا -  هرامـشیب  لوا  هحفـص  تسا . هدرک 
تاقیم داعیم و  رد  هعیدب  هشقن  نیا  ذـیفنت  هسدـقم و  هفیظو  نیا  يافیا  هیلوا و  هحفـص 63 ] هضیرف [  نیا  ماجنا  لاعتم  بر  دییات  سیطانغم 

هب اـی  هدـش  میظنت  هدازاـقآ  دوخ  هقیلـس  هب  منادیمن  هک  دوب  لالحتـسا  تئارب  اـی  لالهتـسا  تعارب  نیا  هللا . رما  یلو  ترـضح  تسا ... نیعم 
ترضح  ) تسا هتـشون  دوخ  تاملک  ریز  رد  تسا  موق  دارم  تاملک و  نیا  هدنیوگ  هک  اقآ  دوخ  رگا  هلجم !؟ ناریدم  اقآ و  نادیرم  تراهم 
دوصقم دیـشخبب  دسریم ! ناشیا  هب  تیرخ  بصنم  دناهدرک  میظنت  روط  نیا  نادـیرم  رگا  تسا و  رخ  یلیخ  دارم  نیا  اتقیقح  هللا ) رما  یلو 

ینعی هرهمرخ  گـنچ  گرزب  ینعی  گـنچرخ  شوـگ  گرزب  ینعی  شوـگرخ  تـسا  گرزب  ینعم  هـب  رخ  یـسراف  رد  اریز  تـسین  نیهوـت 
ار ناگرزب  یضعب  یهتنم  تسا  گرزب  ینعم  هب  اهاج  رایـسب  هکلب  تسین  غالا  اج  همه  رد  رخ  سپ  گرزب  تخت  ینعی  هاگرخ  هرهم  گرزب 

راتفگ تدارا و  رگا  دـنتفگ  دارم  اـی  تسا  رترخ  دـیرم  اـیآ  دیـسرپ  یکی  دـنیوگیم  هکناـنچ  ناوتیم  ار  یـضعب  یلو  تفگ  رخ  ناوتیمن 
تسیچ و علطم  هطقن  هس  ینعم  ایآ  میزادرپیم  ینعم  هب  میراذگیم و  رانک  هب  ار  یظفل  ثحب  الاح  دـیرم  الا  دارم و  درا  درو  اب  ار  نادـیرم 

کنخ درس و  هفدارتم  ظافلا  نیا  زا  ضرغ  و  دهدیم ؟ ینعم  هچ  هت  رس و  یب  تالمج  نیا  ایآ  تسا ؟ مادک  نکاس  هب  ءادتبا  زا  دوصقم  ایآ 
اریز دیباییمن  ار  نآ  موهفم  ینعم و  تبقاع  دینک  رارکت  راب  رازه  رگا  اعطق  هک  ناگدنناوخ  امـش  دراد ؟ ینعم  هچ  رخآ  هطقن  هس  تسیچ و 

هک یسیلگنا  حایس  کی  ریخب  شدای  دیوگب  هچ  تساوخیم  دمهفن  يدحا  هک  تسا  اقآ  ترـضح  تاملک  تازجعم  زا  نیا  دیتسین و  انـشآ 
یبرع حول  یهاگ  دنداد  جرخ  هب  دنتـشاد  يداتـسا  ریپ و  ره  مه  اهنآ  نایئاهب  لفحم  هب  دمآ  توریب  رد  تسنادیم  بوخ  یـسراف  یبرع و 
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داد و ناکت  رس  دیدنخ و  دینش و  حایس  یه  دندناوخ و  یه  دندومن  غارفتـسا  یکرت  یهاگ  دندرک  هضمـضم  یـسراف  یهاگ  دندرک  روغلب 
همه تسا  هزجعم  تقیقح  تفگ : دـیدیمهف ؟ هچ  تاـملک  نیا  زا  رتـسم  دندیـسرپ  دورب  تساوخ  اـت  داد  لـیوحت  يدوـگ  يرو  مه  یهاـگ 

اما ضیق  مه  دشاب  هتشاد  لاهـسا  مه  دحاو  نآ  رد  هک  یمدآ  میاهدیدن  زگره  هحفـص 64 ] ام [  اریز  تفگ  هعفد  کی  دندرک  زیت  اهشوگ 
هک تسا  ناشیا  هزجعم  نیرتگرزب  نیا  ضیق و  ینعم  رد  هدوب و  التبم  لاهسا  هب  ظفل  رد  هک  هتشاد  ار  داضتم  لاح  ود  نیا  امـش  هللا  ءاهب  نیا 
مه لوق  لقن  هب  تسا  رتکیکر  نوچ  هک  تفگ  مه  يرگید  ترابع  حایـس  دـندش و  روب  همه  دـیرپ و  نایلفحم  يور  زا  گـنر  هعفد  کـی 

تاملک رد  مدـق  لامج  نایب  تیـصاخ  ینعم  ظفل و  زا  رگا  نونکا  لامج  نآ  هب  تراسج  هن  دوب  لاثم  لاسرا  دوصقم  يراب  منکیمن  رارکت 
تسا و مولعم  هدنراگن  رب  تاملک  نیا  رد  هدنیوگ  یلـصا  دارم  يرآ  مرکلا  یف  يدع  يدتقا  هباب  هتفرن  يرود  ياج  دـشاب  ینابر  یقوش  اقآ 

رعاشلا نطب  یف  ینعملا  تفگ  دیاب  درادن و  رب  رد  ار  ینعم  نآ  تاملک  نیا  یهتنم  دش  دهاوخ  هداد  حرش  رحـسلا  لطاب  مسلط  رد  هللا  ءاشنا 
لفحم هیرـشن  سپـس  يرما  رابخا  دـسیونیم  ـالوا  هک  دوشیم  زاـغآ  نینچ  هنارخ  نانخـس  اـی  ضقاـنت  زاـب  تئارب  اـی  تعارب  نیا  زا  دـعب  - 

( هزور هدزون  مهن  متشه و  ياههام   ) هزعلا رهـش  ءامـسالا  رهـش  دسیونیم  هناگ  هدزون  ياههام  زا  خیرات  هاگ  نآ  ناریا  نایئاهب  یلم  یناحور 
شرما یلوا ) ۀـئام   ) لاس دـص  رـس  هک  دوب  هداد  هدـعو  احیرـص  هک  يداسف  هطقن  نامه  باـب  هنتف  زا  لاـس  نیمراـهچ  دـصکی و  ینعی   104

هاجنپ دراد  لایخ  یقوش  هتشاذگن و  نوریب  مدق  هدوب  هک  وتسپ  نامه  يوت  زا  شرما  دش و  هوالع  مه  لاس  راهچ  نونکا  دوشیم و  ریگملاع 
نیا دیـسر  دـهاوخ  ناـترظن  هب  يرما  راـبخا  نیمه  رد  نـیا  زا  یتمـسق  هـک  اهدـیون  دـعو و  نـیا  هـب  درک  اـفو  شرمع  رگا  مـه  رگید  لاـس 

رویرهـش هکرابم  راثآ  تمـسق  دیوگیم -  يرما  رابخا  زاب   ) مجنپ هرامـش  دـهاوخ  هچ  یقیقح  يادـخ  ات  دراد  هاگن  ار  رکفیب  نادنفـسوگ 
يهوزج یط  رداص و  لـفحم  نیا  ضئارع  باوج  رد  هک  هنس 104  تاملکلا  رهش  مود  خروم  كرابم )!(  عینـص  عیقوت  تروص  لوا   1326

ناونع ای  درک  یفرعم  يدنفا  یقوش  عیقوت  ناونع  هب  ار  ریز  تاملک  لفحم  هک  دینک  تقد  بوخ   ) تسا هدـیدرگ  رـشتنم  البق  زین  هدـح  یلع 
هدیدع ياههمان  هناکرا !! هللا  دیش  هحفص 65 ] ناریا [  نایئاهب  یلم  یناحور  سدقم  لفحم  نارهت  دیوگیم ) یقوش  ( ) هکرابم راثآ  تمـسق 

رهش لوا و 4 و 11 و 15  فرشلا و  رهش  لئاسملا و 3 و 6 و 19  رهش  ةردقلا و 5 و 13  رهش  ملعلا و 15  رهش  هخروم 14  نمحر  يانما  نآ 
لالجلا و رهش  ءاهبلا و 11 و 15  رهش  لوا و 9 و 10  هنسالعلا 103 و  رهش  اهمایا و 13 و 9 و 11  کلملا و 4  رهش  ناطلسلا و 2 و 4 و 9 
تدم 12 رد  تسا  همان   33  ) هنس 104 رونلا  رهش  همظعلا و 5 و 5 و 10 و 11 و 17  رهش  لامجلا و 2 و 8 و 17 و 18  رهش  11 و 14 و 16 

شدوخ يدنفا  یقوش  دش ؟ هچ  دیدش  هجوتم  زئاف : رهطا  ظاحلب  لصاو و  هادف  انحاورا  هللا  رما  یلو  ترضح  كرابم  سدقم  تحاس  هب  هام )
ینعمیب مهبم  تاملک  ریز  مه  لالهتـسا  تعارب  رد  هکنانچ  هادف ؛ انحاورا  هللا  رما  یلو  ترـضح  كرابم  سدـقم  تحاس  تفگ  شدوخ  هب 

ام تسین  طوبرم  اـم  هب  هدوبن  اـی  هدوب  نیا  دـصقم  ـالاح  دوشیم  دافتـسم  روط  نیا  يرما  راـبخا  زا  هللا ) رما  یلو  ترـضح   ) تشون شدوـخ 
یگرزب نامه   ) تسا گرزب  یلیخ  يدنفا  یقوش  ای  میئوگب  دیاب  دش  روط  نیا  هک  یتقو  راچان  مینیبیم و  هدمآ  ذـغاک  يور  هک  ار  یتارابع 

هلجع و طرف  زا  یتح  هک  دنکیم  روک  ار  ناسنا  مشچ  روط  هچ  سوه  يوه و  هک  هللا  ناحبس  دسریم  لفحم  هب  یگرزب  نیا  ای  میتفگ ) هک 
شرهاظ تسا  غورد  داسف و  زا  رپ  نآ  نطاب  ولو  دـیآیم  هحفـص  يور  هک  یترابع  القا  هک  دریگیم  ناسنا  زا  ار  رکف  قمعت و  لاجم  باتش 

میتفر دیئوگب  دیورب و  ناناملـسم  امـش  مدرم  امـش  زاب  میراد  عقوت  هچ  ام  گرزب )  ) مدرم نینچ  زا  ایآ  دنیاریپب ! یئاوسر  نیا  هب  بویع  زا  ار 
كرابم هام  رحـس  ياعد  اب  ار  نآ  یماسا  باب  هک  ار  هزور  هدزون  ياههام  نیا  هکنآ  زا  دعب  يراب  مینک ! اشامت  میتفر  دـنیوگیم ؟ هچ  مینیبب 

هزمیب یلعج  ياههام  يور  رب  هدیدزد و  ار  رحس  ياعد  ءامـسا  نامه  دنک و  عارتخا  دوخ  زا  یئامـسا  هتـسناوتن  ینعی  هدرک  قیبطت  یمالـسا 
ازریم هب  هک  ءاهب  دیلقت  هب  هک  بلطم  لصا  هب  میـسریم  هزات  دش  رارکت  موزل  نودب  يرما  رابخا  رد  دیدید  الاب  رد  هک  يروط  هب  هداهن  دوخ 

نیز نیدلا  رون  هب  تسا  مود  ءاهب  یگرزب  زا  هک  یقوش  مه  اجنیا  دـندومرف  سیونب -  تفگیم  هللا  مداخ  هب  روهـشم  یـشاک  لچک  ناجاقآ 
هـصالخ داوـس  بـتک و  قاروا و  سیوـنب  دـندومرف  هـک -  دـسیونیم  مـه  وا  و  هحفـص 66 ] سیوـنب [  دـیوگیم  تسا  مـجنپ  گرزب  هـک 

. دینک اشامت  ار  ترابع  افدارتم ! اعباتتم  همیمـض  هب  هک  سدقم  لفحم  نآ  ياههمانداوس  هددعتم و  هفلتخم  اذک )  ) ياهتروپار تارکاذـم و 
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لامک هب  لئاوغ  لغاشم و  دایدزا  دوجو  اب  لصا  املاس و  لک  دناهدومن  سدقا  ضرا  لاسرا  هریخا  رهشا  نیا  رد  افدارتم -  اعباتتم  همیمض  هب 
تالسارم تارباخم و  هعونتم و  هریطخ  يایاضق  هدیدع و  هقیقد  لئاسم  رد  كامهنا  لاغتـشا و  باوج  رد  ریخأت  تلع  دیدرگ  هعلاطم  تقد 

ربمغیپ يا  وت  ناج  رب  نیرفن  يا  یللملانیب !!! همهم  يایاضق  لح  رد  اراهن -  الیل و  راکفا  هک  اجنآ  ات  و و  هعماج ... دارفا  اب  هدیازتم  هرمتـسم 
زا تسا  اهمدآ  هاـم  هن  هک  یناـیب  هاـم  تدـم 12  رد  لفحم  هماـن  هس  یـس و  هکنآ  زا  دـعب  ياهدرک  دادـملق  هک  تدوخ  لوق  هب  هک  صاـقر 

تالـسارم تسا و  هریطخ  ياـیاضق  تسا و  هقیقد  لـئاسم   ) باوج کـی  نیا  یـسیونیم و  باوـج  کـی  هدیـسر  وـت  هب  نارهت  نادنفـسوگ 
زورما یتیآ  زورید و  هراوآ  دـننادن  مدرم  همه  رگا  وگغورد  غورد و  رب  تنعل  يا  تسا !! یللملانیب  همهم  ياـیاضق  یتـح  تسا و  هرمتـسم 

هدـب اکیرما  هب  مه  همان  ود  یکی  دـیاش  درادـن  میقتـسم  هبتاکم  رگید  هطقن  چـیه  نآ  هنارخ  لفحم  نارهت و  اب  زج  یقوش  هک  دـنادیم  وکین 
ياـبحا هک  ماهدـید  مشچ  هب  نم  هک  يرفن  هدراـهچ  يارب  ندـنل  هـب  مـه  هماـن  ود  یکی  سویأـم و  هدـش  ریپ  نارتـخد  اـی  نزهریپ  رفن  هدزناـپ 

نم اهزور  رایسب  هللا  دسیونب و  همان  لاس 12  رد  مینک  ضرف  الاح  دسیونب  دنهدیم  لیکشت  ریپکا  ریپ  درم  نز و  نیمه 14  ار  ریبک  يایناتیرب 
هداد جاور  مه  یگدنز  ياهراک  ماهتفر  مه  سرد  سالک  هب  داتـشه و  نس  رد  هدش  مه  لهچ  یـس و  هکلب  ماهتـشون  همان  زور 12  کی  رد 

هفـسالف و خیرات  شراگن و  شور  گنهرف و  نطابلا و  لقعلا  همجرت  دزی و  خیرات  یبن و  ریـسفت  دـننام  مدوخ  تافیلأت  زا  مه  هحفـص  دـنچ 
ياقآ نیا  بلاطم  اب  ار  اهنآ  بلاطم  مرضاح  ماهدرک و  میظنت  ریرحت و  نادکمن  زا  هحفص  دنچ  مدادیم  هلجم  هک  زور  نآ  منافلؤم و  ریاس 

یئوگضقاـنت نینچ  عوهم و  تشز  هحفـص 67 ] شزغل [  هوفه و  نینچ  زگره  هک  دنک  قیدـصت  ایند  ات  مراذـگب  هقباسم  نادـیم  رد  گرزب 
رد اریز  ماهدومنن  یللملانیب !! يایاضق  لح  ياعدا  هدرکن و  لغاشم  ترثک  زا  هوکـش  هاگ  چـیه  نیا  دوجو  اـب  هدزن و  رـس  ماهماـخ  زا  دـیلپ 

یقوش اما  ماهدوبن  يدوهی  زا  رتدـب  ناملـسم  یتشدرز و  يدوهی و  درم  نز و  تشم  کی  نداد  بیرف  يزادرپ و  غورد  يزابهقح و  هشیدـنا 
یقوش میاهتفگ  مه  اب  وکین  ياقآ  اب  ارارک  یتسار  هدرب  هرهب  اهغورد  نیا  زا  دـنیبیم  هک  تسا  نیا  يارب  دـنکیم  مظنم  ار  اـهغورد  نیا  هک 
اهنیا دنیبیم  هک  یقوش  دننام  دهاوخیم  تفم  ولپ  یتراپ و  لوپ و  دش و  وررپ  هک  يرـشب  اریز  تسین  گرزب  شنادیرم  ردق  هب  شریـصقت 

اهغورد نیمه  يرآ  دنکن ؟ يزادرپ  غورد  فرص  تعاس  ود  یکی  ارچ  ینتفگن  یلج و  ریز  ياهزیچ  یـضعب  اب  دنهدیم  وا  هب  یتسد  ود  ار 
هژیو ایند  زا  دسر  هچ  ات  دنرادن  ربخ  مه  ناشدوخ  هناخ  زا  اریز  دنرادنپیم  قدص  دصرددص  نادنفسوگ  ار  بیرف  نع  ياهبیرقنع  نآ  اب 

شیاههشیر تسا و  ناریا  صوصخم  همه  اهفرح  نیا  تسا و  یئاهب  تسین  اجنآ  رد  هک  يزیچ  یلو  تسا  تیئاهب  يایند  هک  افیح  اکع و 
غورد لغاشم  هلان  همه  نیا  هک  دنتـشاد  ربخ  ءاهب  لها  رگا  يراـب  تسین  يربخ  اـیند  رد  رگید  دوش  نک  هشیر  نارهت  زا  تقو  ره  هک  نارهت 

هنـسرگ تال  درمریپ  نآ  مه  اههمان  نیمه  درادـن و  يرگید  راک  سیوس  نکالرتنآ  رد  هچ  اـیح و  رد  هچ  فیک  شیع و  زج  یقوش  تسا و 
همهم لغاشم  دسیونیم و  یقوش  يارب  کنیا  يدنفا  سابع  تسد  ریز  یسیون  حول  قشم  لاس  هاجنپ  زا  سپ  تسا  نیز  نیدلارون  شمان  هک 
موـلعم هک  ناتـسا   ) یقوـش شناتـسآ  يهدـنب  دـیوگیم  هک  هرکن  نیـشاب  تسا  مهبم  ياـضما  نیمه  ـالوعفم  ناـک  هللا  رما  نا  هللا و  رما  یلو 

زا متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  تسا ) رترایـشه  یقوش  زا  مه  زاب  یلو   ) تسین رایـشه  مگر  کی  میوگ  هچ  نم  يراب  تسین )!؟
مهعمس یلع  مهبولق و  یلع  هللا  متخ  اهب -  نورصبی  نیعا ال  مهل  اهب و  نوعمـسی  ناذآ ال  مهل  اهب و  نوهقفی  بولق ال  مهل  ادخ  يدنب  مشچ 

هحفـص 68] تسا [  روطنیمه  مه  یتسار  دسانـشیمن  تلاجخ  یـصاع  دیامرفیم  لیجنا  رد  میظع  باذـع  مهل  ةواشغ و  مهراصبا  یلع  و 
قارغتسا تسا و  ناشیا  تاکربلا  میدع  تاذ  صاخ  هک  تاوهـش  رد  كامهنا  هکلب  هداد  تبـسن  لغاشم  هب  یقوش  هک  یکامهنا  هن  كامهنا 

دهاوـخیم سک  ره  زاـسب  دـیوگیم و  دــهاوخیم  شلد  هـچ  ره  تلاـجخیب  هـک  دربیم  ور  زا  ار  اـیح  ناـنچ  هقدــنز  رفک و  ياـیرد  رد 
یلع یـصقر  نا  یـصقنب  بتر  نالف  برع  رعاش  هتفگ  وکین  هچ  سپ  دـصقریم  یئانـشور  رد  رگید  الاح  یکیراـت و  رد  قباـس  دـصقریم 
دنچ نیمه  هب  اجنیا  رد  دیئامرف  هزاجا  سپ  تشگن  روطسم  دوب  روظنم  هچنآ  زا  یئهملک  زونه  دیـشک و  ازارد  هب  نخـس  نامزلا  عاقیا  رادقم 
کی طقف  ام  تسا و  يرما  راـبخا  هحفـص  کـی  تسیب و  رد  هک  یبلاـطم  تسرهف  هب  هدرک  تعاـنق  تسین  شیب  همدـقم  هک  هحفـص  رطس و 

دوشیم هراشا  تسرهف  نیا  رد  هک  ار  رگید  هحفـص  تسیب  زا  حیـضوت  هللا  ءاش  نا  میناسر و  ناـیاپ  هب  ار  نخـس  میداد  حرـش  ار  نآ  هحفص 
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زیگنا تفگش  تارابع  مینک 1 - ءادها  یمالسا  ناردارب  هب  ار  نآ  يدوز  هب  ادخ  تساوخ  هب  هداد  صیصخت  رحسلا ) لطاب  مسلط   ) يهرـشنب
هب عجار  تسین 5 - دـناوخ  ترجاهم  میوقت  ترجاـهم و  ریفکت 4 - و  ددرط  يرواـخ 3 - قارـشا  یـضیف و  هوزج  هب  عجار   2 هحفص 2 - 

یئاهکلک كوک و  ناوسن 10 - یقرت  تسین 9 - فطلیب  هلاس  راهچ  هشقن  یئاهب 8 - تدحو  يرما 7 - رابخا  هلجم  كارتشا  تالماعم 6 -
یگنسرگ تسا 13 - رادهدـنخ  یلیخ  ینپاژ  ياتیجوف  تسا 12 - یندـناوخ  ناریا  جراخ  يرما  رابخا  هتفر 11 - راک  هب  راـمآ  ریثکت  رد  هک 

اهروشک و هب  تبـسن  حـضاو  ياهغورد  تسا 15 - رادـبآ  یلیخ  هک  اـیناطیرب  ریازج  راـبخا  نانآ 14 - يارب  لوپ  موزل  اـی  ناـملآ  باـبحا 
یتیآ  نیسحلادبع  هللا -  لیبس  یف  هللا و  یف  دهاجملا هللا و  مالسلا . دقتنم و  نانخس  نایاپ  دناهدش 16 - دلب  ار  نآ  یماسا  هک  یئاهرهش 

یقرواپ

. دوش هعجارم  یتیآ  ياقآ  هلاقم  هب  [ 1]
ار دوخ  یقیقحت )  ) یـضوع ماـن  هب  هدوب  روهـشم  غلبم  قلطم  هللادـبع  ناـمه  هرظاـنم  فرط  هللادـبع  هک  يوارلا  یلع  ةدـهعلا  ماهدینـش و  [ 2]

!!. دیرپ يدنفا  سابع  تشهب  راسخاش  هب  شحور  ابیرقت  لاس  کی  زا  سپ  وا  دناسانش و 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
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 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
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.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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